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 Chia Ahmed                                    حمادة سالم                  –لمتاجرة لمربع التسعة وطريقة جديدة 

 ( 1صفحة ) 

 اناي نفس يماتوهش عشان يل بالنسبة بس سابقا عنها تكلمت كثيرة اشياء القمة لتحديد ياخ يا وهللا

ه مع واتعامل يامام قاع اقل او يامام قمة اعلى واشوف مايكون اصغر هواصغر الدقيقة شارت بافتح

 السعر علي عكس لو حتى قوة نقطة من ادخل ان استطيع االقل على او هبدايت من هاالتجا خذآ يلك

 . بطضبال فين ورايح فين انا عارف ابقى

 ان وجدت المؤشر ووضعت حاال الدقيقة فريم دوالر اليورو شارت فتحتي . . ح هاهو مثال عندك

 ي .ثالث شكل على االن حتى يتحرك الزوج

 

 . الخير هفي يالل يعمل وربنا همعا فبتابع

=================== 

 الكسر تم هنا
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 ( 2صفحة ) 

 

 

 همعا السعر فيسحب كبيرة الكسر قوة تكون ممكن المستوى كسر بعدما الزوج الن االن للدخول وال

 اخرى مرة للمستوى يعود ان للزوج فالبد بوطةضم البداية ونقطة بوطضم الشكل طالما ولكن السفل

 قرارات واتخاذ واالنفعال التوتر يحدث هنا طبعا عليك ويعكس الطريق منتصف من دخلت انت يبقى

 للصفقات اللوت حجم اضعاف 10 من اكثر اللوت حجم ييعن نجيسكالب لداخ انك وخصوصا خاطئة

 . السوينجية

 

=================== 
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 ( 3صفحة ) 

 بيع ادخل هنا من

 

 من احسب يالت القمة كسر هو واالستوب القناعة حسب او 240 الزاوية هو الهدف هللا شاء ان

 . عندها

=================== 

 مثالية االختبار واعادة يمثال الكسر طبعا
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 ( 4صفحة ) 

 . سريع وقت يوف مضمونة هشب نجيسكالب نقاط 10ـ ال ربح النتيجة فتكون

=================== 

 . الدقيقة فريم على يثمان شكل على االن يتحرك الزوج. .  جديدة رحلة نبدأ هللا بركة على

 

 

=================== 
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 ( 5صفحة ) 

 . هللا بفضل سريعا نقط 10لـ ا واخذنا الثانية للمرحلة وصلنا

 

 هابط هاالتجا طالما استحياء على ولكن 90 المستوى الى الوصول عند نقط 10 بهدف شراء ويمكن

=================== 

 سريعا الشراء هدف وتحقق
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 ( 6صفحة ) 

 هللا سبحان. .  تحقق الهدف يواالق اال المشاركة وارفع الشارت اصور الحق مش

=================== 

 45 الزاوية الى الوصول عند اخرى مرة بيعن

 

 الننا العلى 45 الزاوية كسر االستوب يكون يبقى المستوى من االقتراب عند هنا من نبيع عايزين لو

 . نجيسكالب داخلين طبعا

=================== 
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 ( 7صفحة ) 

 جمالك يا حالوتك يا

 

 ؟ هكد من احسن يف مةذبال

=================== 

 90 الزاوية كسر هو واالستوب استحياء على وبردو نقط 10 بهدف مرة كمان ينشتر طب
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 ( 8صفحة ) 

=================== 

 الدقيقة فريم بتوج هاهو الشارت فاتح هلس انا. .  بس هلي الموضوع مصعبين انتو ياخوان يا

 مايكون اصغر هوصغرت

 

 قمة انها عرفت طيب ؟ عليها واشتغل قاع احسبها ايزأ طب ؟يد من اعلى قمة هفي متكواذب هل

 السعر والقيت الدقيقة فريم على بردو يكون ما اكبر الشارت كبرت ؟ يالهندس الشكل اعرف ايزأ

 بجربها حاجة واول االولية ياواالز كل باجرب ييعن. .  45 الزاوية يه هردت زاوية اول نازل وهو

 ردت زاوية اول ان قيتل بصيت. .  360 واخيرا 180 ثم 120 ثم 60 ثم 45 ثم 36 الزاوية يه

 من احسب يالت القمة كسر يتم ان ىالاه مع وافضل هللا على واتوكل يثمان الشكل يبقى 45 يه السعر

 . اخرى مرة الحسابات اعيد ثم عندها

=================== 
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 ( 9صفحة ) 

 هللا بفضل يالثان الشراء هدف وتحقق

 

=================== 

 واالشكال ياواالز مع التعامل كيفية على يعمل شرح الجزء هذا يكون ان ارجو. .  العمل يكون وهكذا

 االحترام هذا هل. .  الدقيقة فريم على حتى للمستويات يمتناه احترام تالحظون وكما،  الهندسية

  ؟يء ش يا او اخبار او وطلب عرض لوجود او السوق صناع بفعل

 يا بها اتحدى الطريقة ههذ فكرة وعلى. .  التحليل من النوع هذا يعارض احد يا من اجابة ارجو

 وال منست ال جامدة اكسبرتات او مؤشرات على تعتمد االخرى الطرق فكل اخرى نجيسكالب طريقة

 يوف المسابقات احدى يف بها ناجحة صفقة 114 بعمل اقوم ان استطعت هللا وبفضل جوع من يتغن

 : لها تست باك وهذا. .  فقط ساعة 24 يف الف 104 الى دوالر االف 10 مبلغ وحولت واحد يوم
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 Chia Ahmed                                    حمادة سالم                  –لمتاجرة لمربع التسعة وطريقة جديدة 

 ( 10صفحة ) 

 

 وال االقل على لهم مرشد تكون او خسائرهم من الخاسرين االخوة الخراج سبيل لتكون امامكم اضعها

 . المبارك اليوم هذا يف الدعاء سوى منكم اطلب

 او بها ادير وال جديدة اضافات يا يلد يوجد وال بها اعمل كما يوه امامكم الطريقة:  ملحوظة

 يف هنا يطرح سؤال يوا بشأنها خاصة رسائل ارسال عدم ارجو لالحراج ومنعا حسابات يا بغيرها

 . التحية خالص ولكم. .  الموضوع

=================== 

 هوبركات هللا ورحمة عليكم السالم

 باختصار هنا هاشرح يواسمحوله ؟ ب المتاجرة طريقة يوماه ماهو التسعة مربع عن لائالتس كثر

 : تعقيد دون

 سحر من هل لما 7 الرقم قوة نعلم كلنا ه ، شرح يف ندخل ان قبل المقدمة ههذ من البد البداية يف

 منظومة وفق يسير الكون هذا ان نعلم كلنا. .  الكريم نآالقر يف مرة من اكثر هولذكر هب خاص

 او كلمة وكل،  وتعالى هسبحان هللا هو الكون هذا مدبر الن مسارها عن ابدا تحيد ان يمكن ال متكاملة
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 ( 11صفحة ) 

 الممكن ومنه جهل من هوجهله عرف من هعرف .  . داللة هول اال وجل عز المولى هذكر رقم او حرف

ه اسرار بكل االحاطة او استيعابها عن عقلنا يعجز كثيرة دالالت هل الرقم هذا او الحرف هذا يكون ان

 . الموفق هو وهللا هللا باذن سنحاول اننا اال

 هذا سر ان يا، ه وحد هللا عبادة اجل من الكون هذا خلق واساسا هللا صنع من هو الكون هذا ان

 وامتدت الوقت بنا طال مهما نستطيع لن بحثناها لو اسرار الجملة هولهذ( ،  هللا اال اله ال ) هو الكون

 . .  الجملة ههذ يف ابحث ان ياستطاعت بقدر حاولت ولكن الصفحات ماليين الى المنتدى هذا صفحات

 ياالول الرقم لطريقة وطبقا حرف 12 حروفها ان فوجدت بحت يعلم جانب من( هللا اال اله ال)

 يءش سنجد ومضاعفاتها 7 في ضرب لو 3 ياالول الرقم هذا،  3 الرقم بهذا نحتفظ،  3=1+2=12

 الناتج سيكون( 7 للرقم االولى المضاعفة) 14 فى ضرب ولو،  3 ياالول هورقم 21=7*3. .  غريب

 هورقم 63 الناتج سيكون( 7 للرقم الثانية المضاعفة) 21ي ف ضرب ولو،  6 ياالول هورقم 42

 ثم 9ـ ب يوتنته 3ـب تبدأ الدورة ان ستجد 7 للرقم مضاعفات يا يف ضربنا لو هكد بعد،  9ي االول

 . وهكذا ثانية مرة تتكرر

 عدد(  اله ) كلمة وان،  2 حروفها عدد(  ال ) كلمة اول ان التراصف لنظرية طبقا هان ايضا وجدت

 الشكل على الرقم فيكون. .  4 هحروف عدد الجاللة ولفظ 3 حروفها عدد(  اال)  وكلمة 3 حروفها

 النسبة) 618.857 هو الناتج سيكون 7 على هقسمنا فلوه ، ب خاص سحر هل الرقم هذا 4332 التالى

 . هللا سبحان( الذهبية

 :  9 و 6 و 3 ايضا ياالول الرقم ان سنجد مضاعفاتها يوا 7ـ ال يف هضربنا لو وايضا

 3 ي  االول الرقم 30324= 7*4332

 6 ياالول الرقم 60648= 14*4332

 9 ياالول الرقم 90972= 21*4332

 لدينا ارقام اهم لكن يشاء من عن هويحجب يشاء لمن هللا هيعلم بها خاص سر االرقام هلهذ ان اكيد

 .  9ـ ال ثم 6 الـ ثم 3ـ ال ثم 7ـ ال يه االن
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 Chia Ahmed                                    حمادة سالم                  –لمتاجرة لمربع التسعة وطريقة جديدة 

 ( 12صفحة ) 

 . ( 9ـ  6ـ  3)   9ـ ب يوتنته 3ـ ب تبدأ الدورات ان يا

 360 الدائرة درجات عدد ان الحظنا ولو،  9 ايضا ياالول هرقم ان سنجد 369 الرقم هذا شاهدنا لو

 هسبحان هللا اال هيعلم ال بسر جاءت بل هباء يتات لم ههذ الزيادة ان يا 9 الزيادة وتكون درجة

 وازدادوا سنين مائة ثثال كهفهم يف ولبثوا)  الكهف سورة يف وجل عز المولى ويقول،  وتعالى

،  هللا اال هيعلم ال بسر جاءت بل هباءا يتات لم ههذ زيادة 9ـ ال ان يا. .  العظيم هللا صدق(   تسعا

 الثنائية االرقام يف سواء يبحث من اخر يءش يا عليها يابن يوالت،  المقدمة ههذ من هنريد يالذ هذا

 . هللا شاء ان يكمل. .   التسعة مربع على حتى او

=================== 

 daly2002 مشاركة

 : ةحماد دكتور يا كده الحظ

 3( = 2+1)  12 ييساو الناتج مجموع ان..  30324= 7*4332

 6( = 4+2)  24 يساوى الناتج مجموع ان..  60648= 14*4332

 9( = 7+2) 27 يساوى الناتج مجموع ان..  90972= 21*4332

 والطواف ايام( 7)  واالسبوع يناراض( 7) و سموات( 7) خلق هللا ان: (  7)  الرقم عجائب ومن

 . العظيم هللا سبحان. .   . ايات( 7) الكتاب ةفاتح حتى و اشواط( 7) ةالكعب حول

=================== 
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 ( 13صفحة ) 

 نكمل هللا شاء ان مفيد يءش اقدم ان واتمنى المتابعة حسن لكم وشاكر جميعا الكرام ياخوان بكم اهال

 يا 9 الرقم حتى 1ـ ال من ارقام دورة عن عبارة هالن االسم بهذا يسم التسعة مربع. .  هللا بركة على

 يتنته ان الى هيسار على 2 الرقم من ابتداء بالترتيب هحول تدور االرقام تبدأ ثم المركز هو 1ـ ال ان

 .  9 بالرقم الدورة

 

 بالدوران جديدة دورة تبدأ ثم

 

 نهاية ماال الى وهكذا

 هاالتجا يف الساعة عقارب وعكس الصاعد هاالتجا يف كانت اذا الساعة عقارب مع تدور واالرقام

 عرفها بل بحديثة ليست انها يا التسعة مربع من مأخوذة باالساس يه الهرم بناء فكرة. .  الهابط

 ؟ لالرقام يالبنائ الهرم او التسعة مربع من االستفادة هاوج ما،  وغيرهم المصريين قدماء

 هذا اليكم. .  اهميتها مدى على وسنتعرف هامة زوايا هل لالرقام يالبنائ الهرم هذا ان المالحظ من

 هالوان يف جيدا وركزوا الشكل
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 ( 14صفحة ) 

 

 اذا،  جديدة دورة يف ندخل 9 الرقم بكسر ان ذلك معنى،  9ـ بال يوتنته 3 بدايتها الدورة ان اتفقنا

 الى يوجهنا 9 كسر االزرق باللون يوالذ هارقام يباق ثم 9 بالرقم يبدا يالذ الركن هو لدينا ركن اهم

 اخر رقم الى دخولنا همعنا رقم كسر هام يءش ونالحظ. .  وهكذا 49 الى يوجهنا 25 وكسر 25

 رقم كسر بعد وممكن درجة 360 زواياها مجموع يوالت دائرة معناها دورة وكلمة كاملة دورة وتكون

 معرفة ونريد 9 كسر تم مثال. .  المعادلة ههذ بواسطة يالتال الرقم نعرف ان نستطيع االرقام ههذ من

 وهو 2 الرقم هعلي نضيف ثم 3= 9 الرقم بجذر ينات،  التسعة مربع يف النظر دون يالتال الرقم

 ومن،  وهكذا 25=5*5ه نفس فى الرقم ضرب يا الناتج بتربيع نقوم ثم 5 الرقم فينتج الدائرة معامل

 دائرة النصف معامل اذا 2 وهو الدائرة معامل عرفنا منها كثيرة تطبيقات الى تفرعنا المعادلة ههذ

ي الرباع بالشكل هنسمي ما وهو 0.5= الدائرة ربع يوه 90 الزاوية ومعامل 1= المستقيم الخط وهو

 ايجاد كيفية ان نستنتج الكالم هذا ومني الثمان بالشكل هنسمي ما وهو 0.25= الدائرة ثمن ومعامل

 240 او 60 الزاوية معامل ايجاد كيفية يف سيفيدنا الكالم وهذا 180 على الزاوية بقسمة هو المعامل

 . نريدها اخرى يةاوز يا او
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 ( 15صفحة ) 

 7ـ وال 3ـ ال يوه هامة ارقام لدينا ان سابقا اتفقنا. .  الهامة هواركان التسعة لمربع يةانث نرجع

 يوه مهمة خاصية لها االحمر باللون يه يوالت 7ـ وال 3ـ ال ركن فى الموجودة االرقام ان سنالحظ

 هاتجا يف مثال 145 الرقم كسر ان بمعنىي التال الركن الى يدفعنا الركن هذا يف رقم يا كسر ان

 ظل 1.45 من هبط عندما مثال دوالر لليورو حدث يالذ وهذا،  مباشرة 133 الرقم الى يدفعنا الهبوط

 هاالتجا فى 111 الرقم الى يدفعنا مثال 101 الرقم كسر وبالتبعية 1.33 الى وصل ان الى يهبط

 للدورات المسافة نصف يف هان اتفقنا كما هالن االهمية متوسط وهو 6 الرقم الى ينات،  الصاعد

 ي :االت سنجد هعلي وبناءا

 الى يدفعنا منها رقم يا كسر االزرق باللون يوالت ومقابالتها 6 الرقم ركن يف الموجودة االرقام

 وهكذا 111 الرقم الى يدفعنا مثال 106 الرقم كسر بمعنى المقابل الركن وليس مباشرة يالتال الركن

 السعر اليها يصل عندما يا االنعكاس مناطق يه االركان ههذ االصفر باللون يالت االركان الى ينات

 الى هب يذهب 154 كسر مثالي التال الركن الى مباشرة فيذهب بكسرها اما هاتجاه بعكس مايبدأ غالبا

 هذا يستخدم كان جان وليام بالتاكيد،  الفوركس تجارة يف الكالم هذا من نستفيد يازأ طيب 157

 تحقق كانت ما غالبا ولكنها وشهور اسابيع تستغرق هصفقات وكانت واالسهم السلع تجارة يف المربع

 السلع ارقام عن تختلف االزواج ارقام وايضا جدا سريعة فالحركة الفوركس تجارة يف لكن الهدف

 سابقا هشرحت يالذ المثال يف فكما االضافات بعض مع ولكن المبدأ نأخذ ان البد فلذلك والمحاصيل

 والكسر وهكذا 1.33 تصبح 133 مثال االول الرقم بعد العشرية العالمة نضع ان يمكننا دوالر لليورو

 هذا اسفل او اعلى متتاليين يومين واغالق نقطة 50 بمسافة المحدد المستوى عن السعر ابتعاد دائما

 . المستوى

 قبل المتابعين لالخوة االسئلة عن واالجابة الجزء هذا هضم يتم حتى االن معها اترككم:  طريقة ههذ

 نقف يلك تعديالت يا دون هللا باذن معكم تجربتها يانو يوالت للمتاجرة االخرى الطريقة اذكر ان

 . المستعان وهللا. .  عليها تعديالت يا اضافة قبل نجاحها نسبة على

=================== 
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 ( 16صفحة ) 

   kilioo مشاركة

 ههذ االصفر باللون يالت االركان الى ينات)  الفقرة هذه بخصوص صغير سؤال استأذنك ياستاذ

 بكسرها اما هاتجاه بعكس مايبدأ غالبا السعر اليها يصل عندما يا االنعكاس مناطق يه االركان

 . ( 157 الى هب يذهب 154 كسر مثالي التال الركن الى مباشرة فيذهب

 تحديد تم اساس يا على السؤال يطبيع التسعة مربع على ترتيبهم. .  9 ، 7 ، 3 الركان بالنسبة

 . الكريم لشخصك يواحترام يتحيات تقبل. .  السؤال على وعذرا الصفراء المربعات ارقام

 يهرم شكل امامك ان ستجد الفراغية الهندسة استخدم يا بتخيل االرقام مربع الى تنظرأن  حاول

 مركز من 90 الزاوية على ستكون وهكذا 34-15-4 يوه متالقا الركن يف يالت االرقام بدائرة ومحاط

 90 الزاوية قوة يفسر ما وهذا 180 الزاوية على ستكون وهكذا 28-11-2 من واالرقام الشكل

 كما طيب،   السعر حركة يف تؤثر يالت االركان يفه جدا كثيرة طرق عليها يبن يوالت 180 والزاوية

 الزاوية ان سنجد فلذلك السعر حركة يف تؤثر ايضا ةالزاوي ههذ ومضاعفات انصاف ان سابقا ذكرنا

 . وهكذا 35-17-5 يه ارقامها يوالت السعر حركة يف تؤثر ايضا 45

 ما وهذا السعر حركة يف تؤثر ايضا االصفر باللون يوه اليها اشرت يوالت 22.5 الزاوية وايضا

 360 الزاوية من السعر يقترب عندما احيانا نفاجأ بل نهايتها الى السعرية الدورة اكمال عدم يفسر

 وهوه اتجاه تغير يف ويبدأ يصلها ان قبل ينعكس السعر نجد االتجاهات احد يف دورة نهاية يوه مثال

 ثم 22.5 الزاوية اليها ومضاف 270 الزاوية كسر يا 292.5 الزاوية الى وصل يكون الحقيقة يف

 . 360 الزاوية الى يصل ان قبل هاتجاه يرتغي فى يبدأ

 . التحية خالص يمن ولك. .  الصورة اوضحت قد اكون ان ارجو

=================== 
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 shemy102001 مشاركة

 الفوركس وليس المالية االوراق بورصة يف قديم يولكن المنتدى يف جديد صديق ينفس لكم اقدم

 الفنيين للمحللين المصرية الجمعية من يالفن التحليل شهادة على حاصل يفن محلل يكون الى اضافة

 ي .الشيم شريف اخوكم. .  عديدة سنين منذ ترند وشركة

 عليها اوال اشكره - الفاضل اخونا شرحها يلتا للطريقة بالنسبة : الذهب حساب يف استخدامها

 دوران دائرة يدزت كيف وهو يفيدكم قد ربما االن باختراعه قمت عليها اكتشاف لكم اقدم يل واسمحوا

 . الغائبة المربع اضالع كل تكمل الن اضطرارك دون كبيرة الرقام المربع

 اللون ذو القطر الى ننظر ؟ افعل فماذا الرسمة يف ضلع اخر بعد 9 رقم الضلع اريد مثال يان يا

 ؟ نفعل فماذا ضلع اخر بعد اضالع 9 نريد ونحن 401 مثال يمينه اعلى في رقم اخر فنجد ورديال

 طول ان ونالحظ،  10=  ن يا 1+9=  ن لدينا فيكون اضالع التسع مع 401 فيه يالذ الضلع نعد

=  ل يكون يوبالتال ل بالرمز القطر لطول نرمز ان ويمكن مربع 21 هو 401 الرقم به يالذ القطر

 401=س يأ،  س بالرمز لها ونرمز 401 يه ضلع اخر من نستخدمها سوف يالت والقيمة،  21

 : حسابه يف اخطأت اكون اال واتمنى االن باكتشافه قمت يالذ القانون ونستخدم

 [ 2 - ن+  ل( ]  1 - ن×)4+  س( = ن)س

 1445[ = 2-10+ 21(]1-10×)4+  401( = 10)س فمثال

 تقريبا االن الذهب تداول منطقة يوه) 1765[ = 2-12+ 21(]1-12×)4+  401( = 12)س ايضا

= س هنا يكون وسوف ورديال القطر يف 17 رقم مثال استخدم وللتأكد ( الذهب يف يستخدمها لمن

 يوبالتال 6=ن يا بعدها الخامس لعضال على الحصول واطلب الرسم من 5=  ل القطر طول ، 17

 اعلى من ورديال القطر رأس معرفة وعند 197[ = 2 - 6+ 5(]1-6×)4+  17( = 6)س يكون

 . الساعة عقارب حركة يف يالتصاعد بالعد المربع ضلع ارقام يباق استكمال يمكن اليمين ناحية

 بالطريقة ياسم على ااسميه فسوف منا بافضل االجانب وليس الطريقة هذه اخترعت يان وبما

 واطلب مفيد يءش قدمت قد اكون ان ارجو ( يالشيم شريف)  العلم قليل اخيكم لىا نسبة الشيمية
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 عليكم هللا سالمالو اشكركم،  عذاب سابقة بال وجنة والعافية بالخير يبيت والهل يل الدعاء منكم

 . وبركاته هللا ورحمة

 سهلة طرق على سنتعرف هللا باذن. .  الرائعة بمشاركتك الموضوع ونورت شريف استاذ بيك اهال

 . الكريم مرورك يشرفن. .   سهم يا او زوج يال المستقبلية االسعار نعرف يلك

=================== 

 اهم ان وعرفنا معها التعامل وكيفية التسعة مربع على الهامة االركان عرفنا. .  هللا بركة على نكمل

 بقى اللعب هنا جديدة دورة يف والدخول دورة نهاية هان حيث 9 بالرقم يبدأ الذى الركن هو االركان

 : مثال دوالر اليورو على مثال لكم ساضرب. .  الركن هذا على الموجودة باالرقام

 ثمه موقع من هتحميل ويمكن يمجان وهو Gannalyst Professional 50 برنامج سننزل اوال

 مع نريدها التى الدورات عدد buildـ ال خانة يف نضع ثم squre of 9 ثم tools القائمة من نختار

 منتصف يف 1 الرقم يسار على 2 الرقم ان ونتأكد يزوج وليس يفرد رقم نضع ان البد هان االعتبار

 يف دوالر اليورو بارقام يسنات،  عشرية فاصلة بدون طبعا هتكون االرقام لنا تظهر ان بعد. .  المربع

 يالذ الهام الركن على موجودة يه يوالت للزوج الحالية االرقام نطاق عن نبحث يا الحالية الفترة

 : الصورة ههذ لنرى تعالواه  .. عن تحدثنا

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                                    حمادة سالم                  –لمتاجرة لمربع التسعة وطريقة جديدة 

 ( 19صفحة ) 

 الموجودة االرقام لىع االصفر باللون وعلمت 9 الرقم ركن الهام الركن يف الموجودة االرقام اخترت

 تعالوا طيب،   12769-13225-13689 ههذ االرقام فوجدت الحالية هحركت نطاقي ف للزوج حاليا

 : االرقام هلهذ بالنسبة يقول ماذا الشارت لنرى

 

 العودة ثم لمستوى صعود تناغم همابعد وتناغم المستويات هلهذ يمتناه احترام. .  هللا سبحان انظروا

 من نخرج قلت عندما تتذكرون ولعلكم وهكذا يالتال المستوى الى هب يذهب مستوى وكسر االخر الى

 استخدام دون االرقام ههذ قوة مدى اعرف يالن سينعكس هالن 13225 السعر عند دوالر اليورو بيع

 الى تحتاج لن ياه ، غير او اساسية اخبار يا وال وطلب عرض وال مؤشرات يا وال يفن تحليل يا

 للزوج وتقول مكانك يف جالس وانت االرقام الى وتنظر السهم او الزوج اسعار الخذ اال الشارت فتح

 يال موضوع ترى وعندما،  الزوج يحرك كنترول ريموت معك وكأن هنا الى تحرك ثم هنا عندك قف

 انت تقف االرقام ههذ اسباب يذكر وال هللا خلق على ويتعالى فقط ارقام بوضع زوج عن يتكلم شخص

 كلؤت اين من وتعرف ثابتة ارض على واقف النك ارقامك من اقوى ارقام يلد انا ال وتقول هامام

 غدا سيكون اين لكن االن معك موجود يالموص فالشخص هناك او هنا من توصية تنتظر وال الكتف

 . اعلم هللا
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 فك كمستويات استخدامها فيمكن جدا قوية المستويات ههذ اوال:  االرقام ههذ مع التعامل كيفية طيب

 صاعد هاتجا يف معين مستوى الى الزوج وصل مثال ييعن هغير او المضاعفات بنظام دخول او هيدج

 عليك عكس طيب،  المستوى هذا عند من االنعكاس تتوقع النك بيع هتدخل وءهد بكل حضرتك يبقى

 ان البد محالة ال هالن هاالتجا نفس يف وتدخل عقدك تضاعف نقطة 100 كل وءهد بكل ايضا السعر

 سياسة الى تحتاج يوه اخرى طريقة هناك. .  طريقة يد طيب سريعا يالقو المستوى الى يعود

 يومين كسر تنتظر ييعن يالدايل على االرقام ههذ نطاق وطبعا مستوى كسر تنتظر الطويل النفس

 450 عن يقل ال الهدف وطبعاي التال المستوى هو وهدفك الكسر هاتجا يف تدخل ثم لمستوى متتاليين

 نقطة 150 االستوب يبقى نقطة 450 هدفك ان يا الهدف ثلث ييساو استوب تضع ان البد هنا نقطة

 يالعكس هاالتجا يف ولكن يالتال المستوى هو الهدف وتضع هاالتجا تغير االستوب ضرب ومع

 كسر ان السابق الشارت من نالحظ وكما،  الهدف ثلث ايضا ستوباال وتضع الهدف مقدار وتحسب

 من البد ولكن%  90ـ ال تفوق بنسبة يالتال المستوى الى بالسعر يذهب متتاليين يومين لمدة مستوى

 . البشر حماقات نضمن ال فاننا فشل%  10ـ ال لنسبة تحسبا ايضا استوب وضع

 المتاجرة على تساعدنا قلأ فريمات على السعر لنطاق االرقام ايجاد يمكن الطريقة بنفس ايضا

 او السوينجية للصفقات بالنسبة المال راس مراعاة مع الدقيقة فريم على نجيسكالب حتى اوي داانتر

 تطويرات وال تعديالت يا اضافة قبل جدا العادية الطريقة هبهذ. .  الدخول ونسبة السريعة الصفقات

 . بقى يخسره ان مصر كان اذا اال بيها يخسر شخص يا اتحدى

 جدا كثيرة فاالزواج. .  مستويين يا بين الطريق منتصف من الدخول يجب ال:  اخرى ملحوظة

  الذهب على هكد نظرة ينلقيء . . ش يا او معادن او سهم او زوج يال تصلح والطريقة
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 1849-1681-1521 ي ه يالحال الذهب سعر نطاق يف الهامة االرقام
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 يا او زوج يا مع وهكذانقطة  90 تقريبا صعد 1681 كسر يستطع لم عندما السعر فعل ماذا انظروا

 جوع من يتغن وال منست ال طرق وال مبهمة تحليالت وضع دون الجميع مع موجودة واالرقام سعر

 هيروح يبقى هنا كسر لو ويقولك شارت لك ويضع احد هالي يصل لم علم لديهم بان اصحابها ويتغنى

 انا يقولك االسباب هاي الحاج ياعم طيبه . . اي عارف ومش هناك هيروح يبقى هناك كسر ولو هنا

 طبلون ياالياد نبوس االول الزم. .  فضة من طبق على هكد لكم ههاعطي ومش هفي تعبت علم لدى

 يتحاكى ويظل عظم بقطعة لنا يلقي يلك الماسنجر على ويضيفنا علينا يتعطف عشان هلسيادت ونهلل

 يقدم ولن يقدم لم باالساس وهو العظيم العلم هذا بتعليمنا واالخير االول الفضل صاحب هان ويتباهى

 باالشخاص بقى بالنا فما والخيالء الشهرة تهوى يالت لالشخاص هد. .  شخص يا يفيد يءش يا

 وتقديم الحسابات ادارة بشباك لهم ييلق يلك هاخوان خسارة فرصة وتنتهز العكر الماء يف تصيد يالت

 شوية مخنوق الواحد احسن شوية معاكم افضفض حبيت ياخوان يا معلش. .  المدفوعة التوصيات

 . يارب واياهم يهدينا ربناي . . د الناس من

=================== 

   Bui$ne$$M@N بواسطة كتبت مشاركة

 عدد نضع أساس أي على،  الرائع المجهود هذا على فيك هللا بارك. .  حمادة دكتور يا عليكم السالم

 ارقام لي طلعت كذلك كمان انا وضعته وعندما 333 دائما تضعه انك الحظت ؟ الفردي الدورات

 . الحالي اليورو سعر ضمنها ويقع اخترتها انت اللي اليورو الرقام اوصل ومعرفتش،  ييييركت

 غير ال يعشوائ يفرد رقم هو بل 333 الرقم دائما ليست اضعها يالت االرقام. .   هللا بارك وفيك

 2 الرقم هيسار وعلى المربع منتصف يف 1 الرقم ان التأكد يجب ولكن جدا يعاده غير اضع وممكن

 . 9 بالرقم تبدأ يوالت الرابع الربع منتصف يف يالت باالرقام ونهتم

=================== 
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   shemy102001 بواسطة كتبت مشاركة

 وتجمع شراء تجمع مناطق باعتبارها والمقاومة الدعم مناطق ومعرفة يالفن التحليل معرفة اعتقد

 عملية يف هامة ةادا هو يوالذ ستيككااالستو التشبع مؤشر الى باالضافة هذا الهامة االمور من بيع

 وعقلياتهم البشر تعامالت من ناتج والهبوط فالصعودي ، فيبوناتش نسب الى اضافة والهبوط الصعود

 يالت االموال يف خصوصا والشراء بالبيع العقول قرارات على يؤثر ما هو العلم من انتشارا واالكثر

 المعلومات معرفة يجب ذلك كل وقبل عليها للحفاظ بوسعك ما وتفعل اليها ماسة بحاجة تكون

 الى اضافة الشارت يقتل الخبر يقولون وكما الشارت رسم يف تأثير لها يالت والسياسية االقتصادية

fundamental analysis ي .االساس يالمال التحليل 

 الحالة مراعاة بعد بينها والربط تعلمها يالت االدوات جميع مراجعة الناجح المستثمر على يجب لذا

 ته .قرارا اخذ قبل لالستثمار المتاحة المناخية

 عامل وليس عديدة لعوامل يكون قد فهو اليه الوصول يتوقع معين لرقم المحلل اختيار اسباب عن اما

 خبرة من ناتجة احيانا معينة حاسة له فالمحلل ذلك كل فوق ان كما شرحه يصعب يوبالتال واحد

 كلها مستقبلية امور النها ويخطأ ويصيب ةمعين ارقاما يتوقع تجعله التحليل بخبرة مرتبطة التعامل

 طريقتك اتابع. .  شريك دون وحده عواقبها فليتحمل المستقبل لعبة اراد ومن اجتهادات وكلها هللا بيد

 البحث كثرة ولكن استخدامها نجرب وسوف لها السابقة االدوات الى وتضاف بانصات اليها واستمع

 المصادفات من والكثير الكثير تخلق فالشارتات للغاية هام استخدامها دقة مدى لمعرفة الشارتات يف

 الدوام على نتائجها قوة لعدم رواجا تلقى لم ولكنها واستخدمت اكتشفت للتحليل عديدة طرق وهناك

 الخير اال وهللا قصدت فما لالطالة سفآو النهاية يف التوفيق لك اتمنى بها العمل انتشار لقلة او

 . للجميع

 ستعرف اين من للتداول جديد سهم ادراج تم لو ماذا. .   سويا نتناقش شريف استاذ تمام طيب

 مكسرا هاتجا فى يسير السعر وجدنا جدا وكثيرا ؟ه اتجاه تحدد وكيف هل والمقاومات الدعوم مناطق

 كثيرا فلالسف المؤشرات عن اما موجودة غير وكأنها انذار سابق دون الدعوم او المقاومات كل

 كانت فعندما حرج وال فحدث ياالساس عن اماي ، الفن عن هذا. .   كثيرة تجارب وعن ماتخدعنا

 هذا الى انظر فكرة وعلى 11876 اليورو كان حلها لمحاولة احد تدخل وقبل اشدها على اليونان ازمة
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 ال اقل او صحيح 1ـ ال الى ذاهب اليورو ان قالت الدنيا كل المهم. .  التسعة مربع يف ايضا الرقم

 حدث وقد 14700 الى يذهب ان وتوقعنا مخنلفة نظر وجهة لنا كانت هللا بفضل ولكن،  محالة

 وصل وعندما التسعة مربع على 14700 الرقم نفس الى وانظر مضللة كلها االخبار وكانت هماتوقعنا

 هوان تحل قد اليونان مشكلة وان الحائط عرض التوقعات بكل كسر هان قالت الناس كل 14939 الى

 عند اوال محطة هول 11990 هللا باذن ههدف وان سينهار اليورو ان تأكدت عندها 15100 الى ذاهب

 يالت االخبار جميع من وبالرغم االنهيار مواصلة قبل حولها والتمحور كسرها من البد 13420

 . االزمة حل محاولة عن تتحدث

 التحليل عن عامة معلومات معرفة يجب ولكن تضليل محاولة اال يماه يوميا نراها يالت االخبار يعنى

 لدولة سيادية ديون عن تسمع عندما مثال ييعن. .   مختلفة نظر وجهة من االخبار وتحليل ياالساس

 ان مصلحتك من يبقى جنية بالف لواحد مديون انت هكد يبالبلد ؟ الدولة ههذ لعملة تتوقع ماذا ما

 للذهب بالنسبة وطبعا قيمة لهم ليس ورق شوية فترة بعد جنية 1000ـ ال تسد يلك ينهار الجنية

 . الوحيد االمن المالذ هو هالن صعود الى فهو هبط فمهما

 فليس يوم كل تصدر يالت االخبار عن اما جيدا وندركها نحفظها يالت االساسية المعلومات يه ههذ

 يالن اهتمام يا اعيرها ال االحيان بعض يف بله اتجاه يف السعر لحركة تسريع مجرد يوه قيمة لها

 يف عليها نظرة يتلق حضرتك ممكن. .  السريعة الحركة على بها نستدل ممكن تانية حاجات هفي

 ي .تحيات وتقبل. .  ( هللا شاء ان تكسب الزم عنك غصب ياشتر او بيع)ه اسم موضوع

=================== 

   777COOL بواسطة كتبت مشاركة

 الرقم تحت متتاليين يومين اغالق ييعن الرقم كسر هل سمحت لو سؤالين يعند. .  حمادة دكتور

 هللا جزاك لك شاكرين. .  اللون اغير يازا توضح ياريت بالبرنامج يعند تظهر ال الصفراء المربعات

 . خير الف

 نالاللو بالنسبة اما متتاليين يومين باغالق المستوى كسر ياخ نعم المشروح للجزء بالنسبة

ه االتجا تعكس الممكن من يالت االماكن اوضح يلك الصور رسام باستخدام وضعتها فانا الصفراء
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 عايز االول بس. .  االساس من التسعة مربع لفتح الحاجة دون نستخرجهاي ازا بعدين وهنعرف

 ا .خير هللا وجزاك. .  اوال السابق الجزء تفهم الموضوع على الجديدة الناس

=================== 

   semsemheba بواسطة كتبت مشاركة

 عارف انت ما يز يالن بصراحة تهت انا. .  ياباشا وصحصحة كده حلوة عدةق عاوز كبير الموضوع

 ممكن بس. .  هللا شاء ان كويس هذاكر وعد بس.  .  هههههههي تتذكرن لو الرياضيات يف بليد

 وفيه،  منصة يبأ بناخد عارف انت ما يز 6 وفيه ارقام 5 منصات فيه. .  بقى يامش ما قبل سؤال

 بين بنشتغل اننا مبدئيا مافهمت يز النه الفريمات كل على يازا العمل. .  ياباشا معلش كمان سؤال

 يالق مش االخر يوف ياباشا يد للنقطة توضيح ممكن فهل البرنامج من استخلصناهم يالل المستويات

 . يارب الخير كل يجزيك ربنا ادعيلك يان من رثاك بيه اشكرك كالم

 عشان عليك يرضى هللا كويس ركز.  .  المعمعة يف دخلنيشتوم يهاد يا بنقول هلس داحنا باشااي

 بنتكلم يالل كل ارقام خمس او ارقام اربع بمنصات االن حتى عالقة يا لنا وليس معانا تتابع تقدر

 . خير هللا جزاك. .  فقط يسعر مستوى هعلي

=================== 

   brain2jene بواسطة كتبت مشاركة

 لهذه اليوم هاي وهو 13486 عند االن اليورو ان نجد ، التسعة مربع على للتطبيق مني محاولة

 الصفراء للمربعات وحسبتي النظر فعند، ( ما دورة نهاية يعني 9 له االولي الرقم كذلك) اللحظة

 ارتداد حصل وبالفعل النقطة هذه من االرتداد نتوقع لذا هناك موجود الرقم هذا ان اجد للسعر العاكسة

 . تطبيق مجرد. .  االن حتى

 13448 االن والسعر 13616 الى رايح هللا باذن هان ؟ه اي همعنا هد حصل يالل االرتداد عارف انت

 . فلنتابع

=================== 
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   semsemheba بواسطة كتبت مشاركة

 من يوالل يالتال الرسم يف يالل يه لليورو النتائج تكون التسعة مربع بتطبيق هل حمادة استاذ

 : ياباشا جايبها انا يالل غير ةتاني ارقام شايف يالن. .  غلط كده فاهم انا وال عليها بنشتغل اللهاخ

 

 و 13225 مابين هو االن هعلي نعمل يالذ االكبر النطاق ييعن. .  عليك ينور هللا يغال يا هكد تمام

 الطريقة بنفس طيب. .   كبير يتال نطاق الى يأخذنا يدايل بشمعتين منهم يا وكسر،  13689

 ونزيد التسعة مربع باستخدام ايضا المستويين هذين مابين الموجود االصغر النطاق معرفة نستطيع

 ههذ خالل من ونستطيع االكبر النطاق نيلتكو بينها فيما تدور ارقام على لنتحصل الدورات عدد

 الصورة ههذ لنرى تعالواي . . دا اانتر بها نتاجر ان االرقام
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 يوه 13689-13225 من الكبير النطاق مابين محصورة كثيرة ارقام نطاق وجدنا بقى هنا

 على سميك خط ونضع الشارت هنفتح اننا ههنعمل يالل كل،  133225-134689-136161

 الجديدة المستويات على سمكا اقل خطوط ونضع 13689 المستوى على واخر 13225 المستوى

 يالتال الشكل فيكون الساعة فريم الى هنحول يالدايل من بدال الفريم ونغير
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 يستطع لم هولكن 13225 عند الكبير النطاق مستوى الى وصل الزوج هبط عندما ي :االت نالحظ

 البد هالي للوصول ولكن 13689 عند الكبير النطاق من يالعلو الحد الى ذاهب هان عرفنا هناه ، كسر

 االصغر النطاق على التحرك نركز الزم بقى هنا. .  قلأ اقطن على صغرى دورات يف يتحرك ان

 يكسر بعدما الصغرى المستويات حول وهبوط صعود يعنى،  المستويات حول تمحور هيئة على يكون

 وهذا 136161 الى ذاهب هان اتوقع يجعلن يالذ وهذاي التال المستوى الى ذاهب هان همعنا مستوى

 يلغى هذا ولكن 134689 المستوى حول التمحور مراحل لاواكم الصعود عزم اخذ اال ماهو الهبوط

 كسر هو واالستوب للشراء مناسبة فرصة اراها لذلك،  السفل 133225 المستوى كسر تم اذا طبعا

 . فلنتابع  136161 هو هللا شاء ان والهدف 133225 المستوى

=================== 

   M.A.M بواسطة كتبت مشاركة

  ؟ مهنج مخي أنا وال صح 4 هو اليوم للهاي االولي الرقم brain2jene أخي

   brain2jene بواسطة كتبت مشاركة

 النظام)  سستم الباينري طريق عن االولي الرقم الستخراج الصحيحة فالطريقة ، الكريم اخي ال

 الرقم اكتب ثم --view---Scientific على اعملها--- الحاسبة االلة طريق عن سهل وهذا( الثنائي

 . االولي الرقم لك يتضح عندئذ ارقامه اجمع رقم لك فيطلع Oct الثماني على اضغط ثم تحويله المراد

 التالي الرقم على وتحصل Oct الى Dec من حول،  13486 الحاسبة االلة في الرقم ضع:  مثالناي ف

 . المطلوب وهو 9=8+1=18 يطلعلك ارقامه اجمع،  32256

 معرفة يف جدا يقو بالفعل يالثنائ والنظام. .  حاجة كل متابعين الرجالة هللا ماشاء هللا بسم

 العاكسة التسعة مربع اركان مع تماما متوافق وهو الحقيقية والقيعان القمم ومعرفة االنعكاسات

 واحدة ينمش بس ياريت. .  كتير وهنتفرع الموضوع على الجديدة الناس ههنتو هكد بسه . . لالتجا

 . كرام يا يتحيات تقبلوا.  .  وماتتلخبط تتابع الناس عشان واحدة

=================== 
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   brain2jene بواسطة كتبت مشاركة

 تحت او فوق واغالقها ساعات االربع شمعة اعتماد يتم هل ، الكسر عن حمادة اخي هنا سؤالي

  . االتجاه على التاكيد ليتم نقطة وكم ؟ االنترادي مستوى

 في مهم مستوى اي من نقطة خمسين بعد وعلى متتاليين يومين اعتماد يتم الكبير النطاق على النه

 .  االفادة ارجو. .  9 الرقم ركن

 يا المستوى اسفل الساعة فريم على فقط شمعتين باغالق يكون الصغير النطاق يف المستويات كسر

 هذا فيكونه احترام يتم وال السعر حركة يف يؤثر ال الفترة ههذ يف المستوى هذا ان اصح بمعنى

 التالية الصورة الى انظر ولكن الهبوط هاتجا يف يتال مستوى الى الذهاب قرر الزوج ان مؤشر
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 هان والدليل بسهولة هكسر يمكن وال يقو مستوىه ان للزوج اشارة اعطى قد المستوى ان سنجد

 منطقة يالحال الوقت يف المستوى واصبح الفور على العلى السعر رد تم همن السعر قارب عندما

 ي : كاالت التعامل ويتم للسعر طرد

 133225 مستوى قارب ان الى علينا وعكس 134689 السعر من مثال شراء دخلنا اننا فرضنا لو

 عند مرة اول همن دخلنا يالذ المستوى هو هدفنا ويكون اخرى شراء صفقة دخول االن يمكننا

 . هو كما االستوب وطبعا 134689

=================== 

 تربط يالت العالقة يماه نعرف ان ونريد استخراجها كيفية القوية المستويات عرفنا يدلوقت طيب

 دوالر اليورو مستويات ذكرنا المثال سبيل علىي . . المستقبل المستهدف بالمستوى يالقو المستوى

 معنى 13225 هو الهابط هاالتجاي ف المتوقع المستوى ان وعرفنا 13689 يه الكبير النطاق على

 الرقم الى يصل يلك 13689 الرقم من الساعة عقارب عكس كاملة دورة سيدور السعر ان هذا

 . الدائرة زوايا يوه درجة 360 ياهاواز مجموع كاملة والدورة 13225

 الناتج من 2 الرقم سنطرح هنا 117 الرقم هو هسنجد 13689 الرقم جذر احضرنا لو بسيطة بحسبة

 الرقم فينتج الناتج بتربيع نقوم ثم 115 الناتج فيكون الكاملة للدورة يريالتغ بمعامل يسمى 2 والرقم

 ال التسعة مربع يف يالتال الرقم عن نبحث ان من بدال معادلة على نتحصل ان استطعنا هنا،  13225

 .  مباشرة يالتال الرقم على نحصل يلك المعادلة ههذ نستخدم بل

 بنفس الصاعد هاالتجا يف يالمستقبل الرقم نعرف عايزين لو طيب الهابط هاالتجا يف هنا طيب

 . الناتج نربع ثم الجذر الى 2 الرقم نضيف الحالة ههذ يف ثم الرقم بجذر يسنأت الطريقة

 اغالق وننتظر 13225 عند السعر كسر االن دوالر اليورو ان سنجد السابق مثالنا طريقة بنفس طيب

 ماهو قلأ اخر نطاق يف الدخول قرر الزوج ان نتأكد يلك الرقم هذا اسفل هللا شاء ان وغدا اليوم

 115 فيكون 13225 الرقم بجذر يسنأت الطريقة بنفس ؟ الكبير النطاق على يالمستقبل السعر

 السابقة الطريقة بنفس. .  12769 الناتج فيكون 113ـ ال نربع 113 الناتج فيكون 2 همن ونطرح
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 المستويات على خطوط نضع ثم 12769-13225 الكبير النطاق مستويات على يعرض خط نضع

 هذا فهم تم هان اتأكد حتى المستويات خطوط هوعلي الشارت منكم انتظر. .  االصغر النطاق ذات

 . التحية خالص ولكم. .  نكمل ان قبل الجزء

=================== 

   brain2jene بواسطة كتبت مشاركة

 سبحانه هللا بفضل جدا كبيرة ودقتها ، جميعا اضعها ان يسعني وال كثيرة فرص هناك هلل الحمد

 ، بنفسه طبق اذا اال احد يتعلم لن وبذلك شارت وال فرصة اي يضعون ال االخوان ان ارى،  وتعالى

 . للممارسة تحتاج فقط االن حد الى التطبيق سهلة وهي

 فتعاونوا،  تعالى هللا بتوفيق لها عنوانا النجاح فكان واليف كثيرة فرص وضعت انا العموم على

 تقبلوا. .  الكواليس خلف من بمشاهدتي فقط تكتفوا وال اخوانكم ونفع الفرص وضع على اخواني

 . التحيات واطيب ، هذه نصيحتي

 واستخراج هطالسم فك استطيع حتى المربع هذا مع ظللت الوقت من كم هللا يعلم الكريم ياخ يا وهللا

 باستفاضة هعن يتكلم موضوع يا اقرأ ولم يبنفس ينفس علمت هللا وبفضل همن للمتاجرة منةآ طرق

ه في ونبتكر نتفنن حتى الكثير يلد ومازال القليل سوى االن حتى هوماقدمت.  . احد هعليي يعلمن ولم

 للمستويات شارتات يقدموا ان االخوة من وطلبت مفيد يءش يتعلم ان يريد احد اجد ال لالسف ولكن

 اجد لم ولكن جيدا هفهم تم قد المشروح السابق الجزء ان ونتأكد المسيرة نكمل حتى المستقبلية

 وتبتكر بل جيدا الطريقة تعرف انك متأكد يان بالرغم المتابعة يريدون الذين فقط اخر واخ انت سواك

 نزما من يصوت بح فقد،  الطريقة قوة اثبات تحاول وال دماغك وريح نفسنا نتعب يداع فمفيش فيها

 يالرئيس المسببي ه وستظل والزالت كانت يوالت البالية القديمة الطرق اتركوا ياناس وقلت

 المتفرجين مقاعد يف الجلوس يوه محسومة فالمحصلة حتى مرات او مرة نفعت ومهما للخسارة

 . باهلل اال قوة وال حول والي . . ليالال سهرو واالعصاب الدم حرق بعد

=================== 
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   الصنقور بواسطة كتبت مشاركة

 من هللا زادكو حمادة أخ يا قلبك هللا نور،  علما زدني ربي وقل. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 لك سؤالين عندي قيم منتدى في قيم موضوع. .  والديك هللا ورحم حسناتك ميزان في وجعله نعيمه

 : والمبدع دوما موضوعك في السباق الكريم ولألخ

 وتربيعه رهذج أخذنا الذي 1.3681اليورو رقم استخرجنا كيف فنحن القمم لتحديد بالنسبة أوال

 كيفية فقط أريد 9ـ ال المربع برنامج عن عدا 1.3225 وهو يليه اللي للرقم لتوصلنا وطرحنا وضربنا

 وكيف عليه ونسير قاع أقل أو قمة أعلى نأخذ هل أساسه على نعتمد الذي فقط األول الرقم استخراج

 . زالت ما أو انتهت الصاعدة الموجة هذه بأن نقول

 البرنامج على ووضعته حملته أنا بصراحة الزوايا مؤشر هو عنه أسأل عاوز اللي الثاني والشيء

 على كان إن النسب بل وضعها مكان كلبذ أقصد وال النسب وضع كيفية الأعلم بصراحة ولكن

 . وثواب أجر له عليه كالدال الخير وفاعل طلتأ قد أكون ال أن أرجو الكبيرة أو الصغيرة

 هللا شاء ان هبمثل ولك يل لدعائك وشكرا الكريم ياخ فيك هللا وباركه وبركات هللا ورحمة السالم عليكم

،  عندها من ناأبد يالت البداية نقطة بمعرفة بمطالب لست االن انت مبدئيا:  االول للسؤال بالنسبة. . 

 البرنامج منزل هلس انت قبل من هتعلمت يالذ كل وانسى االن الفوركس عالم داخل هلس نفسك اعتبر

 وتحدد امامك هترا مرة اول وكانك االن الزوج سعر على هتبص المستويات تجيب يازا وعرفت

 كنت ان هذا السعر اسفل ومستويين السعر اعلى مستويين يعنى،  الكبير النطاق على يالت المستويات

 او يوم تظل صفقة ييعن المدى قريبة المتاجرة تود كنت اذا اما البعيد المدى على تتاجر ان تود

 وتتابع الكبير النطاق على فقط مستويين بين االصغر النطاقي ف يالت المستويات فستجلب فقط يومين

 ان ايضا فيمكنك(  نجيسكالب) لحظية متاجرة تود لو وحتى،  سابقا شرحهم تم كما بينهم السعر تحرك

 توصلك تتحرك صغيرة تروس عن عبارة يعنىي . . ه كما العمل وخطة اقل قنطا فى مستويات تجلب

 .  وهكذا واكبر اكبر ترس الى تسلمك ان الى تتحرك اكبر تروس ومجموعة اكبر ترس الى
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 اجابتها على التعرف ويمكنك بعد هنا عليها نتكلم فلم المؤشر تااعداد وهو يالثان للسؤال وبالنسبة

 هناك ومشروح الدقيقة فريم على هنستخدم اننا حيث(  شهور بعد دوالر اليورو) موضوع يف

 . التحية وافر وتقبل هذاه . . تااعداد

=================== 

 walekona بواسطة كتبت مشاركة

 هللا لك بارك و خير كل هللا جزاك يشاف و يواف دكتور يا وشرحك الشمس وضوح واضح الموضوع

 جمال كثرة ومن ساعات 5 يف المشاركات و الصفحات جميع قرأت. .  طريقك لك وانار علمك يف

 كما واضح وهو قلب ظهر عن الموضوع فهمت حتى الليل انام لم الشيقة عرضه طريقة و الموضوع

 هناك. .  اتهذ الموضوع من األروع يه يالت و الرائعة العرض بطريقة الشمس وضوح قلت

 بغير قرأه أو السؤال و مداخلةالب يبدأ ثم البداية من الموضوع يقرأ لم البعض:  أساسيتان مشكلتان

 على يعترض األخر والبعض  السوق يف الفرص اغتنام و التطبيق على متعجل البعض و تركيز

 . (الصابرين مع هللا ان) نافع علم انه مع أساسه من الموضوع

 يوم كل هيطير مش الفوركس و البداية من متأنية قراءة الموضوع بقراءة الجميع من خاص رجاء

 . دكتور يا ويقويك يصبرك ربنا،  االبداع من مزيد ةحماد الدكتور من أتمنى و فرص فيه هللا بمشيئة

=================== 

 وكيف االنعكاس مستويات الى تشير يوالت االصفر باللون الملونة المربعات سؤال على نجيب طيب

 ولها اركان عن عبارة هان سنجد التسعة مربع الى بصينا لو سابقا عليها اجبت يانن وبالرغم نحسبها

 الرقم يعنى 360 ثم 270 ثم 180 ثم 90 زواياها سنجد المنتصف يف يوه االساسية االركان زوايا

 الخط على موجود وهو 96 الرقم الى يصعد يلك الشمال على ياالفق الخط على موجود وهو 86

 يلك درجة 90 صعد 86 الرقم ان نقول هنا (الساعة عقارب مع يا اتفقنا كما صعود) فوق يسأالر

 ؟ه اي هنعمل التسعة مربع مانفتح غير من هد الكالم نعرف نيعايز لو طيب 96 الرقم الى يصل
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 هالي نضيف ثم الرقم جذر بنجيب كنا كاملة دورة يصعد يلك الرقم قيمة نعرف عشان ماعملنا زى

 الكالم نفسي  . . المستقبل الرقم على فنحصل الناتج نربع ثم 360 الزاوية معامل وهو 2 الرقم

 هيكون الدورة ربع يبقى 2 المعامل كان الدورة طيب دورة ربع يا درجة 90 صعد بنقوله هنعمل

= 180\90 يعنى 180 على الزاوية ههذ نقسم باننا زاوية يال المعامل نجيب وممكن 0.5 المعامل

 الرقم هل نضيف ثم 9.273618495495704 فيكون 86 للرقم يالتربيع الجذر هنجيب يبقى،  0.5

 ييعن 95.5236184954957 فيكون الناتج نربع ثم 9.773618495495704 الناتج فيكون 0.5

 تقسم وثم التسعة مربع نفتح ان الى الحاجة دون قادم رقم يا بنجيب يازا عرفنا يبقى 96 تقريبا

 واالركان 315 ثم 225 ثم 135 ثم 45:   االتية ياواالز على فرعية اركان الى االساسية االركان

 تقسيم تم ركن يكون درجة 45 كل من بدال ييعن ايضا ياواالز ههذ انصاف الى تقسيمها مت الفرعية

 وهو االنعكاس يحدث هعند لالنعكاس مخصص هو الركن هذا ركن هناك درجة 22.5 كل الى االركان

 الزاوية معامل نعرف نيعايز طيبه . . االتجا اكمال فمعناها هتجاهل ان انما االصفر باللون الملون

 المتوقع االنعكاس مستوى نحدد نيعايز لو يبقى،  0.125= 180\22.5 الطريقة بنفس ؟ كام 22.5

 او نضيف ثم الرقم هذا جذر نجيب اننا علينا يالل كل الهابط او الصاعد هاالتجا يف سواء رقم يال

 الزجزاج طريقة هعلي بنيت يالذ وهذا المتوقع االنعكاس مكان نحدد يلك 0.125 الرقم همن نطرح

 .   االخوة احد هعلي سال عندما

 من نحسب يالذ القاع او القمة كانت ان تحديد خاللها من نستطيع ؟ه باي هتفيدنا 22.5 الزاوية طيب

  ؟ه د الكالم ازاى طيب. .   ال ام يحقيق هعند

 على يوالت االماكن اقوى انها حددناها يالت المناطق جيدا وهاتتابع ان وارجو هامة ملحوظة اوال

 اليها السعر وصول عند بمعنى والقيعان القمم عندها تحدث وابدا دائما 9 الرقم امتداد على الركن

 مثال لدينا تكون طيب.  .  الدورات بداية يه ييعن بقليل قبلها او بقليل بعدها قاع او قمة تكون ننتظر

 منطقة تجاوزت وهل الهبوط مسافة الى ننظر هنا الهبوط يف هبعد بدأ ثم هام مستوى كسر بعدما يها

 لدينا تكون هنا الهابط هاالتجا يف 22.5 الزاوية كسر ان الى يهبط السعر ظل ييعن ال ام االنعكاس

 ؟ لماذا للسعر قمة بمثابة هو هذا تكون يالذ يالها ان%  80 بنسبة قناعة
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 منها ينعكس ان الممكن من يالت المنطقة كسر ثانيا التسعة مربع على جدا قوية منطقة الى وصل هان

 االستوب ولكن القادم الهدف تحديد دون بيع وندخل هللا على بنتوكل هنا السفل كسرها الصعود ويكمل

 سنتعامل يالت االشياء نحدد ذلك بعد.  .  ياأمبد هذا الحساب عندها من بدأنا يالت القمة كسر هو طبعا

 ه .حين يف ولكن معها

 . هللا شاء ان نكمل ان قبل االسئلة على ونجيب هفهم يتم يلك الجزء هذا لكم اترك

=================== 

 الصنقور بواسطة كتبت مشاركة

 منها ينعكس ان الممكن من يالت المنطقة كسر حال في بأنه عنها تحدثت التي المنطقة هي ما أوال

 السعر ظل والتي 22.5 الزاوية منطقة نفس تقصد هل بيع ندخل بأننا السفل كسرها الصعود ويكمل

 أو يوم بفترة كسرها بعد أو االنعكاس منطقة كسر بعد مباشرة دخولنا يكون هل وثانيا. .  اليها يهبط

 . خير كل منا هللا وجزاك،  تحتها إغالق مثال يومين

 حساب،  الفريمات لجميع تصلح الطريقة ههذ اوال:  الشارت من يح مثال لك ساضرب الصنقور ياخ

 فريم على الشارت فتحنا دوالر اليورو هو يالحال مثالنا.  .  اخر الى فريم من يختلف 22.5 الزاوية

 هل االن حتى نعرف وال 13084 عند يها عمل اليورو وجدنا يكون ما اقصى الى هوصغرنا الدقيقة

 اننا وبماي الها لرقم يالتربيع الجذر هنجيب اننا ههنعمل يالل كل،  ال ام عندها من نبدأ قمة يالها هذا

 هو الرقم هذا جذر،  اليمين على رقم سنضيف يا 130840 هكذا سيكون الرقم فان الدقيقة فريم على

 : الناتج فيكون 0.126 الرقم الجذر هذا من نطرح،   361.7181222996714

 يالذ نياليم على يالل الرقم فذنح. .  130748 فيكون الناتج نربع،   361.5921222996714

 السفل هكسر ونتابع الشارت على خط هعلي نضع. .  13074 الرقم هو الناتج فيكون سابقا هاضفنا

 كسرها يتم لم اذا اما الغية تكون هنا العلى كسرها يتم حتى عليها العمل نبدأ قمة يبقى كسر ان

 : الشكل هذا الى انظر الهابط الصحيح هاالتجا يف فاننا اذا العلى
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 الشكل هذا الى انظر لكن.  .  ال ام صحيحة القمة هذة هل نعرف ان يمكن ال االن حتى

 

 . القمة كسر هو واالستوب بيع ندخل بقى هنا

=================== 

 يف لكنه مستويات قوة من وتأكدنا مختلفة دورات التسعة مربع على يالت لالرقام ان عرفنا طيب

 ما يخارج مؤثر وجود الى نظرا االرقامه هذ،  الزوج حركة يف رثتؤ اخرى ارقام هناك ان الحقيقة
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 نحدد كيف االن وعرفنا قمة فسميت السفل هب تقذف او قاع فكانت عاليا بالسعر تقذف ان استطاعت

 رقم عند قاع او قمة لدينا تكون ان الطريقة وبنفس حساباتنا عندهم من نحسبالذين  اوالقاع القمة

 درجة 360 ييعن ذلك قبل ذكرنا كما دورة وكلمة االتزان الى يصل يلك دورة الرقم لهذا فيلزم معين

-180-90 الزاوية على يوالت الهامة االركان فان فرعية واركان هامة اركان التسعة لمربع ان وبما

 فرعية هامة اركان لدينا 180و 90 الزاوية مابين ييعن ياواالز ههذ انصاف على وايضا،  270-360

 . وهكذا 135-45 ياواالز على

 كل معامل طرح او واضافة يالتربيع الجذر طريق عن يالتال المستوى نحدد كيف ذلك قبل وعرفنا

 . 180 على الزاوية قسمة ناتج هو زاوية يا معامل وللتذكير زاوية

=================== 

 ال هندسية اشكال كلمة مبهمة اشياء يف ندخل ال وحتى الهندسية االشكال يوه انيةث حاجة يف طيب

 معين رقم يدور عندما ييعن للتسهيل مصطلح هو بله غير وال مربعات وال مثلثات سنرسم اننا يتعن

 الزاوية الى مسافة مثال قمة من السعر تحرك ان صفر الزاوية يه القاع او القمة نعتبر قاع او لقمة

 يوه 360 هنقسم. .   بسيطة حاجة هنعمل القمة يكسر لم هولكن اخرى مرة الصعود يف أبد ثم 90

 من تحرك طيبي . . رباع شكل على يتحرك الزوج ان نقول هنا 4= 90 على الدائرة زوايا مجموع

 360 الزاوية الى القمة من مباشرة تحرك طيب،  مستقيم خط الشكل يبقى 180 الزاوية الى القمة

 الزوج فان الفوركس عالم يف ولكن الرئيسية االشكال يه ههذي ، دائر شكل على يتحرك الزوج يبقى

 القمة من تحرك هان يا يالسداس الشكل منها عديدة اشكال يتخذ بل االشكال ههذ على دائما اليتحرك

 طبعا. .  72 الزاوية حتى القمة من تحرك يا يخماس وشكل االرتداد يف بدأ ثم 60 الزاوية الى

 عندما نجرب وهنفضل ههنتو هكد طيبي .  . ازا يوالسداس يالخماس الشكل زاوية بجين عارفين

 سهل هللا بفضل مؤشر لديناه .  . وردت زاوية اول عند السعر توقف متى ونشوف القمة تتكون

 : المؤشر يف مدخالت ادخال من البد ولكن المرفقات يف موجود وهو المهمة

 ه . عند من نحسب يالذ القاع او القمة رقم -1

 . (فالس) الخيار يبقى هابط كان وان( ترو) الخيار يبقى صاعد كان ان هاالتجا تحديد -2
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،  10000 الرقم اضع الساعة فريم على اناه . . ب خاص رقم فريم ولكل الخطوط بين المسافة -3

 فريم كلمة ان مع 1000 الرقم اضع الدقيقة فريم وعلى،  100000 الرقم عضا الدقيقة فريم وعلى

 . قلأ ونطاقات كبرى نطاقات هناك لالرقام نطاقات يه سابقا اشرنا كما النها خاطئة

 360 الرقم نضع يبقى الشارت على خطوطها بوضع اسمح واحدة دورة لو ييعن الدورات عدد -4

 . هو كما 1440 الرقم اترك دورات 4،  720 الرقم اضع يبقى دورتين

 يلد لتظهر 0.2 هو وفاكتورها 36 الزاوية حاجة اول اجرب يعنى،  السعر ردت زاوية اول اضع -5

 اجرب يحترمها لم انوت ونعم فبها احترمها ان ؟ ال ام للشكل زاوية اول احترم السعر هل المستويات

 وفاكتورها 72 الزاوية ثم،  0.3333333 وفاكتورها 60 الزاوية ثم،  0.25 وفاكتورها 45 الزاوية

 هعلي يتحرك يالذ يالهندس الشكل على استقر ان الى. .  0.5 وفاكتورها 90 الزاوية ثم،  0.4

 . الجزء هذا يف وفقت قد اكون ان ارجو الحركة مسار بتحدد زاوية اول يعنى. .  الزوج

 . المستعان وهللا

=================== 

 القمة عنها تكلمنا يوالت الدقيقة فريم على دوالر لليورو االخيرة القمة من:  الكالم هذا على طبيقتوك

 واجرينا 13089 يه القمة فوجدنا اخرى قمة تكون وننتظر بنخرج يبقى بيع دخلنا بعدما كسرها تم

 ثم 22.5 الزاوية وكسر هبط السعر وجدنا عندها من أنبد ان يمكن قمة انها تاكدنا ان الى حساباتنا

 المستويات ونتابع المؤشر نضع يعشار الشكل اذا،  36 الزاوية الى السعر وصل ان الى بيع دخلنا

 تذبذب مرحلة دخل الزوج ان نتاكد هنرا عندما يالثمان والشكل يالسداس والشكل يالعشار الشكل

 يالطبيع الرنج ويأخذ يطبيع بشكل يتحرك الزوج ان يبين يالخماس والشكل يالرباع والشكل،  خانق

 كزلزال كارثة حدثت هان يبين يالدائر الشكل،  قادم يرال لدينا هان لنا يبين المستقيم الخط شكله . . ل

 ييعني عشار شكل على يتحرك الزوج ان فسنجد المؤشر نضع المهم. .  المركزية نوكبلل تدخالت او

 .  10=36\360،  36 الزاوية هى السعر ردت زاوية اول
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=================== 

   777COOL بواسطة كتبت مشاركة

 13047 هدف دورات اربع مديانا ةالساع على14939 كانت ةالقم يغال يا بص حمادة دكتور يا طيب

 هنا الواحد. .  بعد يصلها لم 12848 هدفها دورات ثالث ةالساع على 14245 ةالقم. .  وتحقق

 ي .تحيات. .  التصرف كيف،  بيع ام شراء دخول هل احتار

 تحت يومين اغلق السعر و الهدف ةالمحقق ( ةالساع على 14949) ةللقم ةبالنسب االن الؤالس

 ةالقم نفس من ياليوم مستويات خطوط وتبقى الشارت على من المستويات خطوط ينلغ هل الهدف

 السعر ذهاب احتمال وهنا 14245 و 14939 ةللقم التمحور مستويات لدينا يبقى ةالحال هذه يف

 . القادم هاالتجا نحدد كيف 12944 قاع اخر من الجديدة الدورات حساب أنبد هل و اليهم

 . خير الف هللا زاكج

 يالدايل فريم علىه ، واتجاهاته بمستويات تلتزم يبقى يالدايل فريم على تعمل ان اردت ان الكريم ياخ

 يا يعنيك وال الهابط هاالتجا يف فانت 13420 المستوى تحت نتاما طول يبقى هابطتين دورتين لدينا

 فريم على وهابطة صاعدة دورات هداخل الهابط يالدايل فريم الن ستتشتت النك اخرى مستويات

 . الدقيقة فريم على وصاعدة هابطة كثيرة دورات هلدي الساعة وفريم الساعة
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 ييعن دقيق رقم الحساب هعند من تأبد يالذ الرقم ان تتاكد ان اوال:  شروط له الدورات توقع كيفية

 الننا يالدايل فريم على سنجدها االرقام ادق لذلك كثيرا يفرق اخرى الى منصة من خطأ واحد رقم

 الساعة فريم على تشتغل عشان يبقى،  اخرى الى منصة من يفرق فلن اليمين على من رقم فذبنح

 اوال الساعة فريم على 14939 القمة من هتحسب لو يعنىي الدايل فريم على حساباتك كل ستترك

 ولكن نعم اي قوية مستويات ستجد لذلك انتهى قد الساعة فريم على القمة هلهذ ياالفتراض الزمن

 قمة تختار ان االجل قصيرة صفقات تعمل ان تريد كنت ان افضل لذلك السعر يحترمها لن كثيرة احيانا

 على نجياالسكالب لصفقات بالنسبة الحال وكما،  حديثة حسابات على بناءا صفقاتك وتأخذ بكر قاع او

 ي .تحيات وتقبل ينظر وجهة وصلتك تكون ان ارجو. .  الدقيقة فريم

=================== 

 مباشرة يذهب السعر هان سابقا هعن تكلمنا وكماي . . الدائر الشكل وهو الحدوث نادر يهندس شكل

 الى ينهار ثم قليال عندها يقف 270 الزاوية سوى الطريق يف هيوقف ال ولكن 360 الزاوية الى

 فلنتابع. .  360 الزاوية ايضا مايكسر فغالبا الشكل لهذا يمتابعت خالل ومن،  360 الزاوية

 

=================== 
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ه ، في يظن ماخيب هعمر هللا بفضل لكن الحدوث نادر هان بالرغم هد يالدائر الشكل. .  هللا سبحان

 . رحمة دون 360 الزاوية وكسر انهار 270 الزاوية عند ركن بعدما ينهار الزوج هو وها

 

=================== 

   إيالف ابو بواسطة كتبت مشاركة

 . 90 مستوي من شراء داخل دكتور خوفتني وهللا

 يالتال المستوى هو هدفك يكون ان يالطبيع من طيب. .  90 الزاوية من شراء داخل انت الكريم ياخ

 من ماخرجت هلي. .  الهدف حقق هان جدا واضح منك المرفقة الصورة ومن. .  180 الزاوية عند

 فريم على بشارت اوضحت يان ثم ؟ طريقتنا يف المعتاد هو كما كسرها وانتظرت 180 الزاوية

 كارثة هناك ان همعنا يالدائر الشكل ان ذلك قبل وذكرتي دائر شكل على يتحرك الزوج ان الدقيقة

 . تعالى هباذن ةومعوض فعل وماشاء هللا قدر العموم على. .  باالفق تلوح

=================== 

 المحدد الموعد يف االنعكاس على ياسالم
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 ؟ه كد من اسهل هفي عليكم باهلل هللا سبحان الدقيقة فريم على هد هاي وكمان جميل هشكل

=================== 

 ايالف ابو بواسطة كتبت مشاركة

 ربحان اني إال األستوب ضرب مع الحمد وهلل ولكن ذميمة خصلة هوهذ طماع ادم بني يادكتور وهللا

 طلتك من والتحرمنا فعل وماشاء هللا قدر لكن الفرص كل استغل بحاول كنت الحمد وهلل اليوم لهذا

 . واحترامي تقديري

 حسبت انت عارف،  الفوركس سوق يف مدمرتان والخصلتان خواف او طماع ادم يالبن الكريم ياخ

 يوصل ما قبل خرجت لو تعرف،  تمام هكد شراء 90 الزاوية من ودخلت يرباع يالهندس الشكل

 خواف انت تبقى هكد خرجت وانت بسيط انعكاس وحدث المسافة منتصف يف ييعن 180 للزاوية

 خروج تخرج عشان عدتك وجهزت 180 الزاوية مشارف الى وصل انما،  الخوف يعرف ال والسوق

 ارتد رجع. .  لفوق مسيرتك بتكمل 180 الزاوية كسر لو،  اخرى معركة الى وتستعد المنتصرين

 180 الزاوية هيكسر هان واوهام امال يف تعيش انما،  الباشا يز وانت اتجاهك تعكس يبقى منها

 على،  اقولها عايز مش كتير حاجات على طمع هاسم هد. .  واألحالم مالاآل على صفقاتك يبتبن يعنى
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 انك وبما تقويك فهى تميتك ال التى والضربة،  الصفقة ههذ من درس تعلمت تكون يارب العموم

 ي .تحيات تقبل. .  هللا باذن فابشر اليوم لهذا ورابح السوق يف مازلت

=================== 

  احترام اشد يحترمها الزوج مازال. .  االنعكاس مواعيد على ياسالم

 

 

=================== 

 

 الصورة ذهه الى انظروا عليكم باهلل
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 ومستويات االنعكاس اوقات ويحترم الوديع الحمل مثل همثل الدقيقة فريم وعلى الحركات ملك الذهب

 . هللا سبحاني .  . الهندس الشكل

=================== 

   T.SH بواسطة كتبت مشاركة

 . 1.2697 عند الهدف يصيبها هل 180 ةزاوي ونشاهد ةالساع على اليورو نتابع

   T.SH بواسطة كتبت مشاركة

 ةالمشارك وقت من هبوط ةنقط 45 دكتور يا اكبر هللا. .  وجهك لجالل ينبغي كما الحمد لك اللهم

 . درك هلل ةالسابق

 منين وجبت ؟ 180 الزاوية اخترت هلي بقى ليقول بسي . . غال يا مبروك والف الحمد وهلل اكبر هللا

 االخيرة القمة من يثالث شكل على االن تحركيب اليورو يغال يا ؟ 12697 هد هعلي قولت يالل السعر

 . 90 وليس 120 الزاوية يه هردت ةزاوي اول الن الساعة فريم على 13197
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 . هللا شاء ان 120 الزاوية كسر يتم ان الى االن واخرج فاحذر

=================== 

   amrelnagar53 بواسطة كتبت مشاركة

 .يد االنعكاس مواعيد نحدد يازا لنا تشرح ممكن دكتور يا معلش

 ثم 180 ثم 90 الزاوية عند الموجود الركن. .   التسعة مربع يف الهامة االركان عن ذلك قبل تكلمنا

 والزاوية 135 والزاوية 45 الزاوية:  االركان ههذ منتصف يف يالت ياواالز وايضا 360 ثم 270

 الزوج حياة دورة نقسم لذلك زمنية اهمية لها فايضا سعرية اهمية من لها كما،  315 والزاوية 225

 90 كل او يماش دورة ثمن ييعن شمعة 45 كل تقسمها عايز. .  اقسام الى شمعة 360 يه يوالت

 CYCLE اداة تستخدم وممكني . . ماش دورة لنصف شمعة 180 كل اوي ماش دورة ربع ييعن شمعة

LINES هللا شاء ان المتوقع االنعكاس موعد تحدد يلك الميتاتريدر فى الموجودة . 

=================== 
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   777COOL بواسطة كتبت مشاركة

 تستخدم كيف يالماش على سؤال تكرمت لو. .  كمان ونصي ماش. .  حمادة دكتور خير هللا جزاك

 و الفرنك مثل تزيد او صحيح الواحد عن تقل يالت لالزواج ةبالنسب المعادالت لجميع ةالطريق نفس

 ي .تحيات. .  فقط ارقام ةخمس لدينا فنحن ين ليوروا

 كونية سنن النها القوانين لنفس تخضع جميعها والنفط الذهب حتى والمعادن والسلع جوااالز جميع

 كل على الطريقة تعميم يمكن وال هب خاصة دورات هل رقم فكل رقمها لطبيعة ولكن ابدعها من سبحان

 الفضة مثال عندك يعنى. .  االسلوب بنفس ولكن ةحد على سلعة او زوج كل تختبر ان فيجب االرقام

 قبل ارقام 4 هل الذهب. .  بها خاصة طبيعة لها لذلك بعدها ورقمين الفاصلة قبل رقمين فقط ارقام 4

 لذلك الفاصلة بعد ارقام 4 يالنيوزالند،  بعد ورقمين قبل رقمين ين الدوالربعدها ،  ورقمين الفاصلة

 يجب لذلكة حد على سلعة او زوج كل ندرس ان يتسع ال الوقت وطبعا بينهم متباينة الحركة قوة تجد

 . ذكرت كما االسلوب بنفس حركتها نظام على تتعرف يلك سلعة او زوج كل دورة انت تتابع ان

 كم المستويين بين السعر تحرك وتشاهد نطاق كل مستويات وتجرب التسعة مربع على يتيج ييعن

 ي .تحيات وتقبل. .  الصورة وضحت تكون ان ارجو وهكذا الوقت من يستغرق

=================== 

   0((الغدر جرح))0 بواسطة كتبت مشاركة

 نزل النه 1.3044 عند االن لليورو 120 ـال زاوية مثل للزوايا الصحيح الكسر من التاكد يتم كيف

 . فيك هللا بارك جزاء خير عنا هللا وجزاك تقريبا 1.3027 الى ووصل عنها

 نفس يف متتاليتين شمعتين يكون الكسر.  . هللا شاء ان يل دعوت ما بمثل وجزاك هللا بارك وفيك

 همن بالقرب او المستوى اختبار اعادة من تقريبا الدخول يتم. .  عاكسة شمعة بينهم تكون وال هاالتجا

 ان دون لمستوى كاسرة شمعة او ليموزين شمعة وجاءت معين يهندس شكل توقع تم ان:  ملحوظة

 توقعناه يالذ الشكل بان مؤشر ذلك فيعتبر يالهندس الشكل هذا يف تنااحساب نعيد الزم يبقى هتحترم

 . دقيق غير
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=================== 

 10 بهدف دوالر اليورو يلنشتر نستعد. .  هللا شاء ان جديد يوم أنبد. .  هلل الملك واصبح اصبحنا

 . هللا شاء ان 13082 السعر من نجيسكالب نقاط

 

=================== 

 هو والهدف هنا من سنبيع. .  وبركة خير يبقى ينزل ان قبل 45 الزاوية الى وصل السعر طيب

 . هللا شاء ان 90 الزاوية
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=================== 

 ظهر يوالذ يالهندس الشكل تقييم العادة هنا من هنخرج يبقى للمستويات احترام عدم وجدنا طيب

 ي ثمان وليس يخماس هان

 

=================== 

 هاالتجا عكس يف الننا فقط نقاط 10 بهدف هنا من يشترن
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=================== 

 ؟ بيحصل يالل هاي صحيح يهندس شكل بنختار لما شباب يا شوفتوا

 . هللا بفضل يءبش يصبنا ولم وسهولة بساطة وبكل السماء من ساقط سكين التقطنا

 

=================== 

 وشكرا طانق 10 بهدف مرة كمان ندخل طيب
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 هاالتجا عكس الننا واحدة بشمعة المستوى كسر االستوب بس

=================== 

 ثانية مرة الهدف تحقق هلل الحمد

 

=================== 

 هللا شاء ان هنا من نبيع ىيبق بقى تابتة التالتة
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=================== 

 البيع صفقات تعزيز يريد لمن

 

=================== 

 الصعود من اكثر بالهبوط يتوح يوه انعكاس موعد عند جاءت انها وخصوصا خادعة كسر شمعة

 . فلنراقب
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=================== 

 ؟ هللا شاء ان اليوم لهذا دوالر اليورو هدف يتوقع ويقدر هد بيحصل يالل يفسر حد هفي ترىيا

 

=================== 

 amrelnagar53 مشاركة

 . نقاط 10 بهدف هنا من شراء ندخل ممكن(  1.3031)  216 مستوى عند البيع هدف حققت أخيرا

 . (1.3002)  وهدفنا( 1.3031)  بيع ندخل المستوى اسفل االغالق بعد و نقاط 10 الـ حقق

 .  216 زاويةال ليس الهدف. .  وضعتها يالت السابقة الصورة عن يتجبن لم انت عمرو ياخ

=================== 

 amrelnagar53 مشاركة

 حدث ما تفسير أما 216 مستوى فهدفه 144 مستوى كسر انه بما و الشكل على دكتور يا بتكلم أنا

 . حصل يالل نفسر نحاول و اكتر الفكرة لنا تقرب ممكن أعلم فال

 72 الزاوية عند،  مستوى كل عند الزوج سلوك الى وانظر جيدا راقبها وضعتها يالت الصورة

 لكن 144 الزاوية الى هبوط واكمل وكسرها عاد ثم قليال صعد ثم اليها هبط ثم بعدها وصعد احترمها
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 منتصف يف يكون دائما الثقل ومركز ثقل مركز منها جعل يا حولها بالتمحور قام 144 الزاوية عند

 . 216 وليس 288 الزاوية عند الهدف نتوقع المفروض يبقى المسافة

=================== 

  انتهت قد الزمنية دورالقمة ان حيث قليل بعد الزوج ةحرك نراقب

 

=================== 

 Fawzi Alhamed مشاركة

 ةدرج 360 مستوى فوق ةالساع شمعة أفتتحت حاليا لكن ال أم صحيح للذهب شارتال كان إن أعلم ال

 ة .شمع 45 ةزمني ةدور نتهتا و ةكامل ةدور
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 وبالرغم،  ما خطأ هناك ان فيبدو للمستويات السعر احترام عدم االحظ المرفق شارتك من يفوز ياخ

 القاع من صاعد يرباع شكل على الذهب يتحرك الساعة فريم على هان اال الدقيقة فريم مع نتعامل اننا

  الشارت هو وهذا 1561 االخير

 

=================== 

   phen0m بواسطة كتبت مشاركة

 ىعل شغال حضرتك شايف انا سؤال عندي بس 3 صفحة في لسا انا جدا ممتاز شرح هللا شاء ما

 ؟ الطريقة مع كدا قبل جربتهم حضرتك عاتاس 4ـ وال يلياالد زي الكبيرة الفريمات طيب الدقيقة فريم

 نطاقات يه بل فريمات هاسم يءش يوجد ال هان ستعرف الصفحات يباق تكمل عندما الكريم ياخ

 1313 الرقم لكنه نطاق مستويات ويحترم يسعر نطاق هل 13130 الرقم ييعن معينة الرقام سعرية

 لها النطاقات وجميع،  وهكذا همستويات الى يصل يلك اكبر مدة ويحتاج اكبر يسعر نطاق هل

 . االحترام اشد ايضا متروتح مستوياتها

=================== 
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 Fawzi Alhamed مشاركة

 ؟ الجذب منطقة من بالخروج محتار هو و حاليا ةالتسع مربع بترندات رايك هو ما دكتور

 يف ساضعها كنت بس الصورة صورت يان مع المستقبلية الترندات بوضع يسبقتني فوز ياخ ممتاز

 هنا نضعها مشكلة مافيش بس المستقبلية الترندات نشرح لم هنا الننا يتان موضوع

 

 الشارت تكبير وبعد
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=================== 

   Fawzi Alhamed بواسطة كتبت مشاركة

 خاص ثاني سؤال عندي و النطاقات موضوع أفهمه لم اللي،  بالكامل الموضوع أكملت أنا دكتور

 الرقم نكسر و قاع او ةقم ارقام جمع فعند غامض لي ةبالنسب زال ال و المستور فشك بموضوع

 هذا 5 او 4 او دورتين او ةدور يأخذ راح بأنه نقول اساس اي على بعدها 9 و 1 بين لنحصره

 . له تفصيلي بشرح ودي الموضوع

 واحدة دورة يدور يلك 131500 سعر دوالر اليورو مثال:  مثال هاديلك السعرية للنطاقات بالنسبة

 يف ممكن ؟ه يستغرق الوقت من كم طيب،  132954 الى يصل سوف صغير يسعر نطاق يف صاعدة

 الوقت من كم 13150 هكذا الرقم كان لو لكن. .  اليوم نفس خالل يف ممكن او واحدة ساعة شمعة

 13612 الى يصل يا اكبر يسعر نطاق على الصاعدة هدورت نهاية الى يصل ان الى هسيحتاج

 . النطاقات جميع على الطريقة وبنفس

=================== 

 777COOL بواسطة كتبت مشاركة

 على ةخمس و ييلاالد ىعل ارقام 4 ستخدمن نحن الدورات عدد استنتاج ةطريق.  .  تكرمت لو سؤال

 تكون فكيف فقط ارقام 5 يفه صحيح الواحد من االقل زواجاال االن،  االقل المدى على 6 و ةالساع

 ةالنتيج لكن حذفهم ثم اليمين على واحد و اليسار على صفر رقم اضيف ان حاولت. .  حساباتها

 ي .تحياتة . . منطقي غير كانت

 ييعن،  بمفردها عليها االعتماد يمكن وال فقط لالستئناس يه المتوقعة الدورات عدد استنتاج طريقة

 رقم يف خطأ حصل لو الن% 100 دقيق هعند من تحسب يالذ الرقم يكون ان البد اوال:  شروط لها

 الفريمات على الدقيق القاع او القمة رقم نعرف ان مستحيل طبعا هود الحسابات كل تتغير واحد

 . اخرى الى منصة من الختالفها الصغيرة
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 لذلك،  المسافة منتصف فى ييعن الدورات عدد بين الثقل مركز حول التمحور من البد يالثان الشرط

 النتيجة كانت الرقم كبر وكلما االختالفات بعض مع الساعة يليها يالدايل على تكون الحسابات ادق

 على من رقم فذاح لما يبقى ارقام 5 من مكون هالن فقط دوالر اليورو على جربتها انا ييعن،  افضل

 . بشروطها تلتزم الزم يبقى بيها تشتغل عايز لو يبقى دقة اكثر الحسابات تكون اليمين

=================== 

 72 الزاوية من االذن اخذ بعدما االنعكاس وقت احترام على ياسالم

 

يقصد انه اصبح خبير في ) استاذ( يد البلد فى عيش لينا مبقاش خالص) brain2jene االخ

 يالت القمة من ةواحد نقطة تهمل ال ييعن الدقيقة فريم على شغال انت الصنقور واالخ (الموضوع

 .  0.2 هو والفاكتور 36 االولى الزاوية. .  تعديل تحتاج لديك شرؤالم تااعداد ارى. .  منها تحسب

=================== 
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   brain2jene بواسطة كتبت مشاركة

 اي به تتحدى ؟ صحيح الشكل يكون لما الصنقور الكريم اخي يا شفت. .  دا الجمال غالي يا شوف

  FXDD وابدا دائما نستخدم ونحن (الدكتور كالم) هللا بفضل بالعالم محلل

 

 يالل السوق صناعن في امال طيب ؟ الدقيقة فريم وعلى بالفوركس بلياردو بتلعبي . . غال يا هد هاي

 تحقيق يغال يا مبروك الف  ؟ه اي وال انهاردة نايمين وال ؟ عايزين هماهم يز السوق بيحركوا

 . والشكر الحمد لك اللهم. .  استفاد حد هفي ان وهللا سعيد وانا اهدافك

=================== 

 T.SH مشاركة

 ننهل ان نحاول لكي وقلوبكم قلبي على ليفتح وتعالى سبحانه هللا ادعو فانا اخفيكم ال. .  عليكم السالم

 الدكتور لنا ذكر،  االجر هللا حرمكم ال سؤال عندي. .  سالم ةحماد الدكتور اخينا من العلم هذا من

 : االشكال ان هللا سلمه

 360 - 270 - 180 - 90:  المربع

 360 - 240 - 120:  المثلث
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 360 - 300 - 240 - 180 - 120 - 60:  ( الهيكسوجين)  يالسداس الشكل

 وصلنا اننا ولنفرض 90 ةالزاوي الى نصل عندما هل:  الرباعي الشكل المثال سبيل على اخذنا لو

 ؟ بالصعود سيستمر كان اذا ؟ 180 الى صعودا سنكمل ام ؟ 180 الى النزول علينا سيكون صعودا  

 ؟ افهم لم يولكن بسيطا   السؤال كان ان اعتذر ؟ صعوده يكمل حتى 90 ةالزاوي من تقريبا سيهبط فكم

 ة .باالجاب التكرم ارجو

 

 brain2jene بواسطة كتبت مشاركة الجواب

 كما رباعي شكل فهو ، للكيبل ارفقته الذي السابق الشارت خالل من TSH الكريم اخي ساجيبك

 الكسر اذا ؟ كذلك اليس ؟ هبوطا انكسرت 90 الزاوية ان الفائتة الجمعة اوضحت كما االن به تفضلت

 4 شمعة اغالق يفضل او عاكسة شمعة بينهم ليس الساعة فريم على متتاليتين شمعتين هو هنا

 الى يائمبد سيذهب انه قلت عندها ، الفائتة الجمعة هذا حدث وقد درجة 90 خط تحت ساعات

 .  تعالى هللا باذن الطريقة هذه حسب( 180 الزاوية) 15522

 االن اختبار اعادة وعمل نقطة خمسين من باكثر السفل الزاوية كسر االن حتى حدث ما بالفعل

 وهللا 15522 الى الموقف سيد الهبوط االن وبالتالي،  الحظت كما اليوم هاي هو حيث 90 للزاوية

 . واعلم اعلى تعالى

 نرى حتى وننتظر البيع من نخرج فوقها ساعات 4 شمعة واغالق العلى 90 الزاوية كسر تم إن االن

  . المستجدات

 درجة 180 عند الزاوية هذه من ارتداد نتوقع اذا ، هللا شاء ان 15522 السعر وصل فرضا اوكي

 ليكمل منها االذن ياخذ عشان اخرى مرة 90 الزاوية حتى او،  بسيط بهدف شراء ندخل وممكن

 . تحياتي. .  وضحت قد الصورة ان ارجو.  . المثالي الرباعي هبوطه

=================== 
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 ( 60صفحة ) 

 الدقيقة فريم دوالر اليورو على هكد نبصي . . د السوق خنقة يف قاعد وهو هشوي يتسلى عايز يالل

 نفهم يبقى 36 الزاوية عند ارتداد اول والقيت منها اعلى قمة مافيش قمة القيت الشارت بافتح هلس

 االنعكاس الوقات ايضا واحترام ذلك قبل ذكرنا ما يز تذبذب يف السوق ان ؟ هاي كدة من

 

=================== 

 36 الزاوية كسر هومع السفل االنعكاس كان االنعكاس وقت جاء عندما نرى كما
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 الطريق فصمنت يف االن اننا ذكرنا كما النناأ . . خط وهذا بيع مباشرة تدخل االغلبية الحالة ههذ فى

 يبقى 72 الى وصل وان نبيع يبقى 36 الى رجع ان:  المحطتين احدى الى هوصول ننتظر الزم يبقى

 . فلنتابع. .  ينشتر

=================== 

 الشارت هذا نرى كما

 

 عاصفة شمعة او هابط يرال نشاهد الكثيرين خسارة سبب ويبين المتاجرين اغلب حالة يصف فهو

 بيع مادخلت واول هابط كان اليورو يخايا يقولك واحد يوتالق الهبوط هاتجا مع الجميع فيدخل هابطة

 ويقوم النقاط مئات السعر هعلي ويعكسه ، االتجا يعكس يلك ادخل ان يمنتظرن حد هفي مايكون يز

 يقولك البيع هاتجا يف يتان رجع السعر ييالق يبص وبعدين،  وينضرب استوب عامل او الصفقة قافل

 . ههههههههه يمستقصدن حد هفي فعال هد بقى ال

 فريم يعنى وتناسب نسبة وهكذا يالدايل فريم على النقاط تامئ هيقابل الدقيقة فريم على هد الكالم طبعا

 . المتاجرين حالة ويصف السوق يف بيحصل يالل هاي بيقولنا الدقيقة

=================== 
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  البيع يكون بقى هنا من

 

 . كتير خسرانين هنكون مش الصفقة علينا عكست ولو

=================== 

 الى جديد صيد يدخل ان تريد. .  باع عندما لصاحبنا ماحدث نفس تكرار وتريد خادعة كسر شمعة

 السابق هبصاحب فعلت ما نفس همع لتكرر بالصعود موهوما الشبكة
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 ( 63صفحة ) 

=================== 

 ههههههههههههههه

 

 ؟ مين على بس. .   علينا واكبيضح بقولكوا مش

=================== 

 ؟ التصرف يكون كيف بقى الحالة ههذ يف
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 ( 64صفحة ) 

 يكون او دخولك نقطة من تخرج ان الحرية لك. .   تقريبا بيع دخولنا نقطة عند السعر يدلوقت طبعا

 المتابعين االخوة طبعا. .  واحدة دقيقة بشمعة ولو القمة كسر هو واالستوب 72 الزاوية هو هدفك

 بيكونوا طبعا الموضوع على الجداد االخوة لكن 36 الزاوية حول تمحور عملية يد ان فاهمين

 . هللا شاء ان االستوب او الهدف مع طبعا انا لكن. .  خرجوايفب خايفين

=================== 

 يا الزمنية الدورة مع متوافقة سعرية بدورة يتحرك الزوج ان حيث الزمنية االعدادات يريتغ يرجى

 دقيقة شمعة 36 كل يحدث االنعكاس ان

 

=================== 

 ههههههههههه

 يف زيادة صفر نضعي يعن الثانية شارت بتتيح شركات هفي لو هد الثانية فريم على العمل يريد ولمن

 . العجب على واتفرجوا. .  1000000 تصبح 100000 من بدال المؤشر خانة

 . الراليات عند بنارها اكتوينا فلطالما بها تعمل كنت التى المؤشرات كل اترك ايالف ابو ياخ نصيحة

=================== 
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 md_arr4 بواسطة كتبت مشاركة

 زاوية وأول(  زاوية كل فاكتور مع طبعا)  الزوايا جميع نجرب. .  brain2jene أخي يا يعني 

 السؤال ؟ قمة بدل قاع نعتمد لم لماذا الثاني السؤال؟  ونقيس عليها يبقى وردته السعر احترمها

  ؟ شمعة كم أم شمعة 360 آخر من أم قمة أعلى من حسبة أبتدي شرط هل الثالث

 . فيك هللا وبارك

 

 brain2jene بواسطة كتبت مشاركة الجواب

 ال السعر االحيان بعض في لكن ، الهندسي الشكل تحديد يتم االولى الزاوية حسب نعم اخي يا شوف

 . الصحيح الهندسي الشكل عن سريعا البحث يجب اذا االخرى الزوايا يحترم

 يلياوالد الساعة فريمات حسب وذلك صاعدة ام هابطة العملة بحركة ملما تكون ان يجب : ثانيا

 فانك التجاهك معاكس مستوى كسر اذا النه فاتخ ال انك الطريقة هذه ميزة لكن ، العام واالتجاه

 . طبعا الخبرة مع تاتي وهذه الخسائر وباقل سريعا نظرتك تغير حينئذ

 الزاوية كسر ويجب وهكذا اقل او فيهم واحدة اعلى وتشوف شمعة 360 من الحساب يجب: ثالثا

 . صحيح القاع او القمة ان من للتاكد الدقيقة فريم على الحالتين كلتا في 22.5

 . تحياتي.  .  لها ترجع أن االفضل من سابقة مشاركة في الدكتور شرحها هذه طبعا

=================== 

 

 بعد يا عندها من بالحساب بدأنا يالت للقمة الزمنية الدورة نهاية يوف هللا بتوفيق الهدف وتحقق

 . دقيقة شمعة 360
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=================== 

   Mr_Sharaf بواسطة كتبت مشاركة

 .  1.3082 ةالقم مختار اني رغم ةدقيق 413 بعد تقريبا عندي تحقق الهدف ةحماد اذتاس

 السوق رجع ولما الوقت بعض توقفت يالحقيق يحساب عليها يالت المنصة يعند انا ياخ يا وهللا

 تحقق الهدف اهو هلل الحمد العموم على بس. .  الدورة نهاية عند بطضبال الهدف القيت اشتغل

 .  معين وقت يف وكمان يتحقق الهدف عايزين. .  هههههههههه جدا طماعين بقينا وخالص

 الصفقة فى متعلقين ونفضل دخولنا لنقطة يرجع حتى السعر نتمنى لو بندوخ كنا لما ايام يرحم هللا

 . علينا كنعمت وافر على والشكر الحمد لك اللهم بااليام

=================== 

   forexssp بواسطة كتبت مشاركة

 22.5 زاوية بكسر ثبوته بعد قاع اخر من الرسم نعيد االن يعني طيب ؟ الزمنية الدورة انتهت هل

 ؟ الهندسي الشكل ونحدد زاوية يا من ارتداد اول ونشوف

 . هللا شاء ان همن تحسب يالذ القاع او القمة كسر هو االستوب ودايما تمام
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 ( 67صفحة ) 

=================== 

   كوول متمرجن بواسطة كتبت مشاركة

 ونمسك بذكا الكسر أن نعرف وكيف ؟ بذكا الكسر أن عرفت كيف لنا أشرح فضلك من حمادة دكتور

 ؟ السعر يعكس لما بعقودنا

 ههذ بعض لك سانقل ولكن مستوى كل عند السعر وسلوك الشارت بمشاهدة خبرة يتطلب هذا

 الزوج ويحترم الصحيح الشكل تختار عندما. .  الء وال المعلومة اوصلك هاقدر عارف ومش الخبرات

 الدورة يكمل ان الى يالتال للمستوى يروح الزم هان هفمعنا المستويات احد يكسر ثمه . . مستويات

 ثالثة او دورة ربع او دورة نصف الزوج هدف يكون االحيان بعض يف ولكنه . . ب الخاصة السعرية

 مرة هويكسر يعود ثم المستوى يكسر ان هو خداعية حركة بعمل الزوج يقوم لذلك،  فقط دورة ارباع

 ان ستكتشف الخبرة مع ولكن مثال الصعود من بمزيد يتوح مخيفة بشمعة يالعكسه االتجا يف اخرى

 فضع هو هدفك يتخله . . اي عامل ان تقوم. .  الثقل مركز حول تمحور عملية اال يماه ههذ

. .  المرفق المثال يف بطضبال حدث يالذ وهذا. .  المستوى هذا الى للوصول قطعها يالت المسافة

 . الصورة وضحت تكون ان ارجو

=================== 

 يدايل الكبير النطاق على المستويات بين التنقل كيفية ذلك قبل بينا وكما نشاهد كما
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 يدايل بشمعتين 13225 المستوى كسر ان وبعد

 

 تحديد من البد ولكن الكبير النطاق على يالتال المستوى الى متجها انهار ثم المستوى ليختبر عاد

 عليها هتحركات ومتابعة االصغر النطاق على المستويات
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 يالتال المستوى الى يصل يلك الصغير النطاق على المستوى حول التمحور كيفية نشاهد وكما

 

=================== 

   Mr_Sharaf بواسطة كتبت مشاركة

 رايح ىيبق كده السفل 120 ةالزاوي كسر ما بعد اليورو. .  ةحماد دكتور يا ةالسالم ىعل هلل احمد

 . يكرمك هللا ؟ 240 ةللزاوي

 الجديد العام بداية على قاع يكون ان يلحق يلك الزمن يسابق دوالر اليورو. .  شرف ياخ كيسلم هللا

 نقطة ولدينا. .  هللا شاء ان 11990 الى االنهيار قبل 13420 مستوى الى االخير هصعود ليصعد

 ايضا هولدي التسعة مربع على يالفرع المستوى وحيث 244 الزاوية حيث 12888 عند االن هتنادي

 االن والسعر. .  اليها والعودة احترامها ويجب الهابطة الدورة منتصف حيث 12968 هتنادي نقطة

 راح ولو،  هللا شاء ان 12968 الى عندها من هيرجع يبقى االول 12888 الى راح لو يبقى 12940

 . اعلم وهللا هذا. .  البيع من تخرج هاعال اغلق انه د المستوى تراقب يبقى االول 12940 الى
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=================== 

   brain2jene بواسطة كتبت مشاركة

 120 للزاوية كامل احترام. .  يريد لمن الساعة شارت اليورو على تطبيق وهذا عليكم السالم

 . هللا شاء ان 12890 سنرى متتاليتين ساعة شمعتي او ساعات 4 بشمعة كسر وبكسرها

 . توصية وليست للدراسة

 

 brain2jeneالجواب مشاركة كتبت بواسطة 

 فضل من هذا،  وارتد بالضبط 12886 اليوم واللو 12890 الى هلل بحمد الوصول وتم للشارت تحديث

 ولالخوة الموضوع صاحب حمادة لالخ تحياتي. .  اتى اين ومن ذاهب اين السوق نعرف. .  علينا هللا

 . االلحان اجمل ويلحن يتحدث الشارت. .  المتابعين
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=================== 

   amrelnagar53 بواسطة كتبت مشاركة

 على الثانية للدورة 180 مستوى هو يرد يجا مستوى اول يعند انا يد 1.2853 جبت منين

 عند ياليوم على 1.42457 القمة من كاملة دورة يكمل و 1.2710 عند 1.4939 القمة من ياليوم

 .  1.2769 عند التسعة مربع على السعر هيقابل يالل المستوى و 1.2776

 باللون الملونة واالرقام الموضوع اول يف وضعتها يالت الصورة راجعه . . نفس التسعة مربع من

 يالت الصورة ومني . . االصل المستوى من درجة 22.5 بعد على تقعي والت هلالتجا العاكس االصفر

 . االصغر النطاق ذات التسعة مربع لمستويات سابقا وضعناها
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 عن بعدها نبحث وكسرها وصلها وقد السفل الزوج يتناد 12888 النقطة ان الى باالمس اشرنا وكما

 ـل يالتربيع الجذر هنجيب يعنى. .  النقطة ههذ عن درجة 22.5 تبعد يوالت هلالتجا العاكسة النقطة

 12859 الرقم على فنحصل الناتج نربع ثم،  22.5 الزاوية داللة يوه 0.125 همن ونطرح 12888

 هلالتجا العاكس

 

=================== 
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 الدقيقة فريم دوالر اليورو زوج للمراقبة

 

 على يتطمنون تبقوا ياريت االن للعمل ذاهب وانا. .  القمة بكسر والحسابات الشكل يلغى وطبعا

 . االخبار

=================== 

 تحديث
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 نطاق يف ييمش عايز ييعن هازياجت بيحاول والسعر. .  للسعر جاذب يالعلو الترند خط نالحظ كما

 حاد لو تحسبا وذلك الجديد همسار نحدد يلك التقاطع نقط على جديد ترند ههنرسمل بقى هنا،  جديد

 ي الحال همسار عن

 

=================== 

 عند االن والسعر شديد وتذبذب بطيئة حركة يعنى يعشار والشكل هابط هاالتجا ان اتفقنا طيب

 هابط يوهم ترند خط وعندي زمن انعكاس مرحلة وعند مكسور يسعر مستوى
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 الجديد الترند كسر طبعا واالستوب هللا باذن هبوط وليس انهيار نتوقع بل للبيع مثالية صفقة يعنى

 . فلنتابع. .  العلى يكون االنفجار ممكن الن يالسعر المستوى اعلى شمعتين واغالق العلى

=================== 

 يالحال هسير خط من خرج الزوج ان نقول هنا الدقيقة فريم على اليورو لرحلة استكماال

 

 مركز حول التمحور وهو جدبد تصور لدينا يصبح عندها من بدأنا يالت القمة يكسر لم هان وطالما

 برسم ونقوم 12922 سعرلا عند 120 الزاوية هو الهدف ان ذلك معنى يعنى 60 الزاوية عند الثقل

 . القمة كسر مع الشكل اكتمال عدم بقناعة االحتفاظ معه . . ل الجديد المسار خط

=================== 

 

 . اخرى مرة السفل 60 الزاوية كسر من للزوج البد التصور هذا يكتمل ولكى
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=================== 

  تمام كدة

 

 هو الهدف ويكون هللا شاء ان التمحور شروط تكتمل ييعن السفل اخرى مرة 60 الزاوية كسر

 . الجديد يالزمن يالسعر النطاق هو وهذا هللا شاء ان 120 الزاوية

=================== 
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 النطاق لنا سينتج شمعة 90 كل الزمن قسمنا لو يعنى. .  الزوج لحركة النهائى التصور هو وهذا

  للحركة الشامل يالزمن يالسعر

 

 الساعة عند ايزمن يوتنته 120 الزاوية عند يا الثلث عند السعرية للدورة الصفقة من نخرج يعنى

 . اوال ييأت ايهما 17:17

=================== 

 الترند مع 120 الزاوية وهو يقو يسعر بمستوى مصطدما الهدف الى يصل هوتوفيق هللا وبفضل

 ه .لالتجا وعاكس يقو يزمن فاصل مع التقاطع نقط على المرسوم يالوهم
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 ه .لالتجا انعكاس همن نتوقع يعنى

=================== 

 هاالتجا يعكس المحدد والترند والسعر الوقت عند يبالملل. .  باهلل اال قوة وال هللا ماشاء

 

=================== 

 ايالف أبو مشاركة

  . األجر اليحرمك هللا 12922 القاع من ونحسب جديدة تابحساب نبدأ حمادة دكتور

 ان ذكرنا كما الننا. .  الهدف حققت وقد االنتهاء على قاربت الزمنية الدورة شكرا هكد بقى خالص ال

 الثقل مركز 60 الزاوية عند تمحور وقد ضعيفة وحركة متذبذب سيكون هان وتوقعنا يعشار الشكل

 يكون يلك الدقيقة فريم اختار ان وتعمدت هللا بفضل تحققت وقد 120 الزاوية هو ههدف ان يدل مما

 واقع من اليف كان ديويالف هذا ولكني تعليم ديويف تشاهد كنت لو كما النتائج وسريع يعمل تطبيق

 اخر فريم يا على يحدث الدقيقة فريم على مايحدث ان اؤكد يلك مسبق اعداد دون السوق تحركات

 . هللا امان يوف. .  اخر زوج يوال

=================== 
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 THE-ZERO كتبت بواسطة مشاركة

 المؤشر بإعدادات فقط علي تتكرم لو .. ماشاء هللا بسم .. دوووووووووووك يا مبرووووووووووك

 . الزاوية إختيار مسألة في صعوبة أجد الزلت. .  قدراو شاكر أكون؟  الحالية

 ياخ تفضل

 

=================== 

 للمتابعة
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 . 120 الزاوية والهدف هللا شاء ان هنا من البيع يبقى
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=================== 

 THE-ZERO كتبت بواسطة مشاركة

 تناسب التي الزاوية عن نبحث لم فلماذا 2990 مستوى من للزوج جميل إرتداد ذلك قبل حدث ولكن

 ؟  60 الزاوية إختيار تم ولماذا ؟ المستوى هذا من اإلرتداد

 يكون عشان.  . زاوية لكل والفاكتور الهامة الزوايا كل فيه جدول نريد دكتور يا رجاءا   : همسة

  .  الوقت طول أمامنا

 حدود الى الزوج برد 36 الزاوية وقامت 36 الزاوية عند حدث االول االرتدادي ، غال يا كل اقول

 ان بنقول الحالة ههذي ف،  االولى القمة عن واحدة نقطة بفارق جديدة قمة وتكونت السابقة القمة

 ترى وكما يسداس شكل الى يعشار شكل من تحول هان تالحظ وكماه ، سير خط بتعديل يقوم الزوج

 لو لكن،  120 الزاوية هو الهدف ان معلنا االن حولها يتمحور هوه ، ردت يالت يه 60 الزاوية فان

،  يحدث لم هذا ولكن اليها مايصل اول 72 الزاوية هترد ان اولى باب من كان يعشار الشكل كان

 . سابقا هنحسب من عندها كما تم ذكر يطبعا بيكون االستوب هو كسر القمة الت

=================== 
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 الساعة فريم وهو االكبر النطاق شارت نرسم وعلية اكبر يسعر نطاق يف دخلت دوالر اليورو حركة

 

=================== 

 الترند كسر هو واالستوب هللا شاء ان نقطة 50 بهدف االن سابيع هاالتجا عكس يان وبالرغم

 . نقطة 50 والهدف نقطة 50 االستوب ييعن 180 الزاوية من اعلى واالغالق

 

=================== 
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   THE-ZERO بواسطة كتبت مشاركة

 لنبدأ الدقيقة على جديدة قمة ننتظر ال ولماذا؟  أكبر سعري نطاق دخلت أنها عرفنا كيف . . أفهم لم

 ؟ الدقيقة مراقبة نكمل ومتى الساعة لفريم نتحول ومتى؟  منها الحساب

 التسعة مربع هاسم الموضوعه بدايت من الموضوع أتقر حاول عليك يرضى هللا الكريم ياخ

 

=================== 

  فواز مدمح كتبت بواسطة مشاركة

 ؟ كذلك كانت وإن ؟ التسعة مربع في الحالية األسترالي مستويات هذه هل حمادة دكتور يا اآلن

 . فيكم هللا بارك ؟ المستويات هذه على بناء النظرة كيف
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 ابوإيالفالجواب مشاركة كتبت بواسطة 

 اإلحترام كيف وشوف ايضا والشارت التسعة لمربع توضيح وهذا فواز محمد اخي ال
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=================== 

 نجيالسكالب لهواةه . . وبركات هللا ورحمة عليكم السالم
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 . للعمل اذهب ما قبل بس عليكم باصبح

=================== 

 من اقل يف ييعن 11:20 الساعة الوصول وزمن 12888 هللا باذن الهدف الشارت اتابع ما غير ومن

 . هللا شاء ان البيع من نخرج التوقيت هذا حتى الهدف الى يصل لم ان هللا شاء ان االن من ساعة

=================== 

 قبل 12770 الى يوصل دوالر اليورو مفروض هللا شاء ان يدلوقت. .  التوصية دخل يلل مبروك الف

 . الغد صباحمن  8 الساعة

=================== 

   md_arr4 بواسطة كتبت مشاركة

 ؟ ةحماد أخ واألسترالي

 ساعة بشمعة 10245 كسر انتظر ثم بسيطة راحة لتأخذ فقط االن البيع من اخرج بايع كنت اذا

 . 10249 االن والسعر هللا شاء ان اخر اشعار الى بيع الدخول عاود ثم السفل واحدة

=================== 

 :  البداية نقطة من الطريقة شرح يريدون الذين لالخوة طيب

 مش الدقيقة فريم على الطريقة اعدادات جربنا دوالر اليورو السوق ومن اليف يعمل مثال امامنا

 يبقى،  ال ؟ ذلك من اقل قاع امامنا هفي هل الساعة فريم الى سننتقل ؟ه اي هنعمل طيب هنمسك عارفين

 هكد نشوف طيب. .  36 الزاوية يه سنجربها زاوية واول الساعة اعدادات ونضع المؤشر هنضع
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 36 الزاوية كسر بمجرد هللا شاء ان يساشتر يائمبد يبقى السفل الزوج ردت 36 الزاوية فعال تمام

 كل،  شمعة كام يف وصل دعوة ماليش ؟ شمعة كام فى 36 الزاوية الى وصل الزوج طيب،  العلى

 السعر ردت 36 الزاوية القيت ييعن. .  الزمن وحدات مع السعر وحدات هاقسم يان ههاعمل يالل

 36 الزاوية وصل الزوج هد ياعم ال اكبر هللا. .  بالطول خط واعمل شمعة 36 كل الشارت هقسم يبقى

 هنخليهم شمعة 36 كل من بدال الطولية الخطوط هنقسم يماتزعلش ياعم طيب. .  جدا بسيطة مدة يف

 عليك خليها يياسيد ؟يد الشمعة نصف منين واجيب طيب،  شمعة ونصف 17 كل يعنى نصفهم

 ظهر هكد طيب. .  شمعة 18 كل طولية خطوط قسمت الحاج ياعم يماش،  شمعة 18 كل خليها هشوي

 نقط هاوصل يان ههاعمل يالل كل. .  بعضهم مع وتقاطعين عرضية وخطوط طولية خطوط يعند

ه سير خط يف عليها يتحرك ان للزوج والبد مستقبلية ترندات عملت ينفس يهالق غير ال فقط التقاطع

 سعرية خطوط يمع اصبح هكد يبقى. .  والقنوات ترنداتال ههذ عند السعر سلوك اراقب طيب

 من تتكون الترندات ودائما،  محدد سير خط يف توجهه هحركت يف للزوج ومواسك،  السعر يحترمها

 القناة حد وهو يالسفل والخط،  السفل الزوج ويرد يالعلو القناة حد وهو يالعلو الخط:  خطوط 3

 يف الزوج هحول يتمحور يوالذ يالزمن الثقل مركز وهو المنتصف وخط،  العلى الزوج ويرد يالسفل

 . وضحت الصورة تكون يارب. .  ه رحلت
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=================== 

   hanyanees بواسطة كتبت مشاركة

 مؤشر الزجزاج ولكن والقاع القمة تحديد يف مؤشر اصدق وهو الزجزاج على اعتمد انا الحقيقة يف

 ذهبت وتكون تكونهم بعد اال القاع وال القمة متى نعرف ال لذلك السعر مع يمط هان بمعنى يمطاط

 ةلمعرف حلول بوضع فيها نقوم عمل ةورش صنع استطعنا اذا لذلك. .  فلترة الى يحتاج لذلك الفرصة

 ةاستراتيجي يوه الفوركس سوق مجال فى ةاستراتيجي افضل صنعنا نكون نناإف الزجزاج سيثبت متى

 . جدا جدا ةوبسيط جدا جدا ةمربح

 ةالقم تتكون وعندما ةقم تكون ةالتالي لةالمرح ألن شراء ةبصفق ندخل فأننا قاع الزجزاج كون فاذا

 على نربح سوف وهكذا قاع تكون ةالقادم ةالمرحل ألن بيع ةصفق ونفتح الشراء ةصفق ربح نأخذ

 ي .قصد فهمتم تكونوا اتمنى. .  200 بل 100 تكن لم ان اليوم يف ةنقط 50 االقل

 لرقم يالتربيع الجذر هات. .  العشرية الفاصلة من هوجرد القمة رقم ذخ. .  قمة عمل الزجزاج -1

 وضع،  مكانها العشرية الفاصلة ورجعه . . بتربيع قم والناتج،   0.124 هد الرقم همن اطرح القمة

 بيع ادخل. .  القاع لتكوين ذاهب والزجزاج حقيقية يد ةالقم يبقى هكسر تم ان. .  الشارت على خط

 . القمة كسر واالستوب

 الجذر هات. .  العشرية العالمة فذاح. .  الزجزاج قاع على السعر هات. .  قاع كون الزجزاج -2

 هبتربيع قم الناتج. .  0.124 الرقم هذا الناتج على اجمع. .  الفاصلة بدون القاع لرقم يالتربيع

 القاع يبقى العلى هكسر تم ان. .  الجديد السعر على الشارت على خط ضع. .  مكانها الفاصلة ورجع

 ي .تحيات تقبل. .  القاع كسر هو واالستوب شراء ادخلي . . حقيق

 (مقتبس لالستاذ حمادة من موضوع آخر)

=================== 
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 تم بعون هللا تعالى 

 بورصاتالموضوع في منتدى 

============ 

 دعوة لنا بظهر الغيب تكفي . . وشكرا

 

 


